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شماره 51 - بهار 1399
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با یاد علی دوراندیش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدیر هنری و اجرایی
معصومه فروغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گرافیک:
الدن رضامهتر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مهرنوش اسالمیه
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روح ا... ترابی
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نقل مطالب با درج نام ماخذ و اطالع به 
سوپرپایپ مجاز است
www.superpipe.ir/mojri
تهران صندوق پستی: 4191 - 15875
این نشریه رایگان و از طریق نمایندگی های 
سوپرپایپ در سراسر کشور قابل تهیه است

سرزمین عزیز ما ایران، در طول هزاران سال سرگذشت پر فراز 
و نشیب خود، فرزندانی شایسته بار آورده است که برای حرکت 
رو به جلوی تاریخ این کشور در عرصه های گوناگون،  با نیروی 
فکر، خالقیت و پشتکار به سهم خود راهی گشوده اند؛ راهی که 
چشم انداز آن با چراغ امید و تجربه روشن می شود و همواره به 

خرد، از خودگذشتگی و شکیبایی نیاز دارد.
مهندس اسمعیل ابوفاضلی بنیان گذار سوپرپایپ اینترناشنال 
یکی ازاین فرزندان الیق بود که در آغاز 1399 خانواده، همکاران 

و دوستداران خود را تنها گذاشت. 
زنده یاد ابوفاضلی که در صنعت نفت چهره ای ماندگار بود، در 
طول عمر پربار خویش عالوه بر خدمات فراوان در آن حوزه، 
دریافت که تاسیسات کشوربه تحولی اساسی نیاز دارد که یکی 
از مهم ترین آن ها حذف لوله های فلزی در شبکه های آبرسانی 
می دانست  نفت  صنعت  در  خود  غنی  تجریه  براساس  او  بود. 
نشتی  ایجاد  و  پوسیدگی  خوردگی،  به  دلیل  فلزی  لوله  های 
ساختمان  تاسیسات  صنعت  به  ریال  میلیاردها  ساالنه  نه تنها 
و  آب  عظیم  حجم  رفت  هدر  سبب  که  می رسانند؛  آسیب 
با  بنابراین  هستند.  مردم  سالمت  و  بهداشت  برای  مشکالتی 
تاسیس سوپرپایپ اینترناشنال درسال 1374 به عنوان اولین 
تولیدکننده لوله های پنج الیه تلفیقی در منطقه و پنجمین در 

جهان، راهی روشن را برای پیشرفت صنعت تاسیسات باز کرد.
سوپرپایپ که امروز با گسترش فعالیت خود و عرضه سیستم های 
یک جایگاه  در  ساختمان،  مکانیکی  تاسیـسات  گوناگون 

برند خوش نام بین المللی قرارگرفته است و از افتخارات صنعت 
کشور به شمار می رود، به اجرای اصول اخالقی – حرفه ای که در 
سند ماموریت این شرکت انعکاس یافته است متعهد خواهد بود. 
اصولی که پیشرو بودن، قابل اعتماد بودن و پایبندی به تعهدات 

و ارزش ها، شالوده آن ها را تشکیل می دهند.
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در  بودن  قدم  ثابت  آن  از  مهم تر  و  کیفیت  با  تولید 
این حیطه کار بسیار سختی است و در صنایع مختلف 
مهم  این  به  دستیابی  به  قادر  زیادی  شرکت های 
نیستند. این موضوع زمانی اهمیت مضاعف می یابد که 
کاالهای  ، صادرات  تحریم ها  وجود  به  توجه  با  بدانیم 

تولیدی عبور از هفت خوان رستم است.
چه  اگر  هم  ساختمان  مکانیکی  تاسیسات  بخش  در 

تولیدات  برخی  حضور  شاهد 
هستیم  بازار  در  بی کیفیت 
برای  کیفیت  هم  هنوز  اما 
اول  اولویت  شرکت ها  برخی 
»سوپرپاپپ  است.  آخر  و 
یکی  عنوان  به  اینترناشنال« 
مطرح  برندهای  مهم ترین  از 
امسال  تاسیسات  صنعت 
23 سالگی خود را پشت سر 
کننده  تولید  این  گذاشت. 

سال هاست  که  مشکالتی  وجود  با  الیه،  پنج  لوله های 
گریبانگیر تولید کنندگان به ویژه در بخش صنعت است، 
ادامه  خود  فعالیت  به  قشم  آزاد  منطقه  در  همچنان 
می دهد و همچنان ارتقای کیفیت را در دستور کار دارد.

                    با مهندس مهرداد یوسفی مدیرعامل سوپرپایپ اینترناشنال        

برای  سوپرپایپ  شکل گیری  علل  و  تاریخچه  مورد  در 
خوانندگان توضیح دهید.

در سال 1376 کارخانه سوپرپایپ در شهرک صنعتی توال در 
منطقه آزاد قشم تاسیس شد. در آن زمان با 18 نفر و تولید لوله 
پنج الیه شروع کردیم و امروز با 250 نفر سیستم های متفاوتی 
را به بازار تاسیسات عرضه می کنیم که هر کدام از آن ها تحولی 
در این صنعت به شمار می روند. ما ماموریتی برای خود تعیین 
کرده ایم که ایجاد تحول در صنعت تاسیسات است. این ماموریت 
در ذات خود هدف های بزرگی دارد که همچنان مستلزم کار 

بی وقفه ماست.

فلزی  پلیمری  پنج الیه  لوله  تولیدکننده  نخستین  شما 
در ایران هستید. چه ضرورتی برای تولید این محصول 

احساس کردید؟

بود  بروز نشتی مشکالتی  پدیده خوردگی، رسوب پذیری و 
که در لوله های فلزی وجود داشت و ساالنه میلیاردها تومان 
به صنعت ساختمان خسارت وارد می کرد و به همین علت 
تصمیم گرفتیم این نیاز کشور را برآورده کنیم. ما پنجمین 
خاورمیانه  در  اولین  و  جهان  در  محصول  این  تولیدکننده  
محصول  این  عرضه  به  شروع  ایران  در  که  زمانی  هستیم. 
بود.  نشده  فراگیر  آن  از  استفاده  هم  اروپا  در  کردیم، حتی 
کشورهایی  نخستین  از  آلمان  و  سوییس  کنار  در  ما  کشور 
بود که از لوله پنج الیه در صنعت 
این  و  کرد  استفاده  تاسیسات 

یکی از افتخارات ماست. 

نگران نبودید در بازار قیمت 
استقبال  آن  از  ایران  محور 

نشود؟

چالش هایی  جدید  پدیده  هر 
دارد که برای آن ها باید آمادگی 
داشت و ما آماده بودیم. می دانستیم اگر جامعه مهندسی و 
اعتماد  آن  به  شوند،  آشنا  محصول  این  مزیت های  با  مردم 

می کنند و این اعتماد حاصل شد.

  بخش هایی از مصاحبه روزنامه

در جهان  این محصول  تولیدکننده   پنجمین  ما   
و اولین در خاورمیانه هستیم. زمانی که در ایران 
شروع به عرضه این محصول کردیم، حتی در اروپا 
هم هنوز استفاده از آن فراگیر نشده بود. کشور ما 
در کنار سوییس و آلمان از نخستین کشورهایی 
تاسیسات  صنعت  در  پنج الیه  لوله  از  که  بود 

استفاده کرد و این یکی از افتخارات ماست.

اخبار
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آشنایی جامعه مهندسی با این تکنولوژی چه فرایندی 
را طی کرد؟

از همان سال های اول، برای تشریح روند تولید و آموزش وقت 
و انرژی زیادی گذاشتیم. مشتریان می دانستند که تکنولوژی 
و دانش ساخت را از مخترع لوله پنج الیه پلیمری فلزی که 
آلمانی است، خریده ایم و از طرفی ماشین آالت کارخانه و مواد 

اولیه هم آلمانی است. خوب است 
بدانید یکی از علل حفظ کیفیت 
محصول ما کیفیت مواد اولیه آن 
سال ها،  این  همه  در  که  است 
به روزترین  از  استفاده  ضمن 
زیاد  مشکالت  وجود  با  مواد، 

حاضر نشدیم منابع اروپایی خود را تغییر دهیم و مواد اولیه 
این  که  است  درست  کنیم.  تامین  متفرقه  فروشندگان  از  را 
موضوع باعث می شود قیمت محصوالت ما کمی بیش تر باشد 
و  دارد  می آید،  دست  به  که  را  کیفیتی  ارزش  معتقدیم  اما 
کیفیت، همان چیزی است که باعث اعتماد جامعه مهندسی 
به محصوالت ما شده و همان  انتظاری است که مشتریان از 

ما دارند.

مرکز  گواهی نامه  اولین  شدیم  موفق  به تازگی  ما 
دریافت  لوله کشی«  »سیستم  برای  را  تحقیقات 
هماهنگی  و  اتصال  لوله،  از سیستم،  منظور  کنیم. 

این دو با هم است.

از شرکت هایی است که گواهی نامه ها  سوپرپایپ یکی 
در  متعددی  بین المللی  و  ملی  کیفیت  تاییدیه های  و 
چه  گواهی نامه ها  این  دریافت  دارد.  تاسیسات  صنعت 

تاثیری بر کار شما می گذارد؟

معروف  کیفیت شان  به  ما  محصوالت  گفتم  که  همان طور 
پروژه  هر  در  تقریبا  که  است  دلیل  به همین  و  هستند 
مورد  ما  محصوالت  از  یکی  دست کم  کشور  در  مهمی 

است. گرفته  قرار  استفاده 
اتحادیه  فنی  گواهی نامه  مانند  ما  گواهی نامه های  از  برخی 
منحصربه فرد  بسیار  می شود،  گفته   ETA آن  به  که   اروپا 
است  بین المللی  بسیار سخت گیرانه  تاییدیه  این یک  است؛ 
که سوپرپایپ به عنوان تنها شرکت غیر اروپایی برای سیستم 
لوله و اتصال، موفق به دریافت آن شده است در سال 97 
پنج ساله،  دوره  دومین  برای 
تاییدیه های  گرفتن  شد.  تمدید 
سه  از  ملی  و  جهانی  معتبر 
اینکه  نخست  است؛  مهم  جنبه 
استاندارد  در  باید  محصول 
شود  تولید  تایید  مورد  کیفی 
ناگهانی  بازرسی های  در  گواهی نامه  صورت  این  غیر  در 
جای  و  می شود  باطل  می گیرد،  صورت  که  سرزده ای  و 
که  اعتباری  به  توجه  با  این که  دوم  ندارد.  هم  چانه زنی 
می توانند  مصرف کنندگان  دارند،  تاییدیه ها  صادرکنندگان 
باعث  آن که  سوم  و  کنند  اطمینان  محصول  کیفیت  به 

تایید می شوند. و حتی  تولید  استانداردهای  ارتقا 

کیفیت  ما  محصول  کیفیت  حفظ  علل  از  یکی 
مواد اولیه آن است که در همه این سال ها، ضمن 
استفاده از به روزترین مواد، با وجود مشکالت زیاد 
حاضر نشدیم منابع اروپایی خود را تغییر دهیم و 

مواد اولیه را از فروشندگان متفرقه تامین کنیم. 

کارخانه سوپرپایپ- منطقه آزاد قشم
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منظورتان از ارتقای استانداردها چیست؟

مرکز  گواهی نامه  متعددی  محصوالت  برای  این  از  پیش  ما 
تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی را دریافت کردیم؛ برای لوله 
پنج الیه پلیمری فلزی و اتصاالت مربوطه  آن، همچنین لوله 
استفاده  ما  سوپردرین  فاضالبی  سیستم  در  که  پلی پروپیلن 
مرکز  گواهی نامه  اولین  شدیم  موفق  به تازگی  اما  می شود. 
تحقیقات را برای »سیستم لوله کشی« دریافت کنیم. منظور 
از سیستم، لوله، اتصال و هماهنگی این دو با هم است. اهمیت 
این گواهی نامه این جاست که مشتری به یک سیستم اعتماد 
برای مهندسان  به ویژه  این موضوع  می کند نه تک محصول. 
که باید نگاه سیستمی به کار خود داشته باشند بسیار مهم 

است. با این که ما گواهی نامه های 
 ETA، بین المللی متعددی همچون
 ESMA و SKZ، KOMO، KIWA
را داریم و باید همیشه خود را در 
سطح استانداردهای جهانی حفظ 
که  گفت  بتوان  شاید  اما  کنیم، 
یک  تحقیقات  مرکز  گواهی نامه 
ملی  شده  سازی  بومی  تاییدیه 
واقعیت های  مجموعه  که  است 

موجود تولید در کشور را در نظر می گیرد.

عرضه  بازار  به  را  سیستم هایی  چه  حاضر  حال  در 
می کنید؟

به  با توجه  اما  آبرسانی پنج الیه شروع کردیم  لوله  تولید  از  ما 
نیازهای موجود در صنعت تاسیسات کارمان را گسترش دادیم.

کارمان  تاسیسات  صنعت  در  موجود  نیازهای  به  توجه 
عبارتند  ما  سیستم های  حاضر  حال  در  دادیم.  گسترش  را 
فاضالبی  سیستم  سوپرفیکس،  تاسیسات  نصب  سیستم  از: 
گرمایش  سیستم  سوپرپایپ،  آبرسانی  سیستم  سوپردرین، 

کفی سوپرپایپ، ابزار نصب روتنبرگر و پمپ های ویلو.

صادرات هم دارید؟

می دانید که در حال حاضر صادرات آسان نیست. اما مشاوران 
معتبر منطقه سوپرپایپ را می شناسند و محصوالت ما در برخی 
از معروف ترین پروژه های منطقه از امارات و ارمنستان گرفته 
تا افغانستان و عراق و حتی کشورهای آفریقایی استفاده شده 
که نام و تصویر برخی از آن ها در 
سایت سوپرپایپ بارگذاری شده  

است.

چه توقعی از دولت دارید؟

از سال 76 تا کنون بارها و بارها 
به عنوان کارآفرین و تولیدکننده 
از   ... و  نمونه  کننده  صادر  برتر، 
سوپرپایپ تقدیر شده است. اما بخش بزرگی از انرژی فکری و 
مالی ما همیشه صرف حل مشکالت متعددی می شود که در 
به وجود آمدن شان نقشی نداشته ایم. مانند همه همکارانم در 
صنایع دیگر امیدوارم شرایطی فراهم شود که با رونق تولید در 
کشور، ایجاد اشتغال و افزایش سطح رفاه ملی، صنعت ایران 
و کاالی ایرانی در جایگاهی متناسب با شان و شایستگی اش 

قرار بگیرد.

گواهی نامه  مانند  ما  گواهی نامه های  از  برخی 
می شود،  گفته   ETA آن  به  که  اروپا  اتحادیه  فنی 
تاییدیه بسیار  این یک  بسیار منحصربه فرد است؛ 
سخت گیرانه بین المللی است که سوپرپایپ به عنوان 
تنها شرکت غیر اروپایی برای سیستم لوله و اتصال، 

موفق به دریافت آن شده است.

دفترمرکزی وکارخانه سوپرپایپ- منطقه آزاد قشم
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سیستم  فنی  گواهی نامه  شد  موفق  اینترناشنال  سوپرپایپ 
از سوی  ایران  در  اولین بار  برای  که  تلفیقی  اتصاالت  و  لوله 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی صادر شده است را 
دریافت کند. این گواهی نامه در برگیرنده تطابق و هم خوانی 
اتصاالت تلفیقی شبکه های آب سرد و گرم بهداشتی  لوله و 
سیستم های  در  استفاده  برای  ساختمان  داخل  انشعابات  و 
سرمایش و گرمایش است. مشتریان سوپرپایپ می دانند که 
محصوالت سوپرپایپ مانند لوله آبرسانی و اتصاالت همچنین 
تحقیقات  مرکز  تاییدیه  دارای  سوپردرین  فاضالبی  لوله های 

بوده اند،

با توجه به جایگاه قانونی گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که در اساسنامه و در قانون ساماندهی تولید 
و عرضه مسکن بعنوان یکی از وظایف حاکمیتی مرکز ذکر شده است و همچنین اهمیتی که اخذ گواهینامه فنی در انتخاب 
محصوالت ساختمانی و یا برگزاری مناقصات دارد، متاسفانه گهگاه با افرادی سودجو مواجه می شویم که با جعل گواهینامه 

فنی به عنوان یک سند دولتی سعی در استفاده غیرقانونی از این سند را دارند. 
لذا در این مقاله ضمن برشمردن برخی نکات که می تواند در شناسایی گواهینامه فنی مجعول کمک کند، از همه تولیدکنندگان، 
واردکنندگان، توزیع کنندگان، جامعه مهندسی و خریداران این نوع محصوالت درخواست داریم ما را در شناسایی و برخورد با این گونه 

موارد یاری نمایند: 
1-   اولین و مطمئن ترین اقدام، جستجوی نام متقاضی یا محصول تولیدی/ وارداتی از طریق سایت اینترنتی مرکز به  آدرس

h می باشد. t t p : / / w w w. b h r c  a c . i r / C e r t i f i c a t e
2-  تقاضا برای رویت اصل لوح و همچنین درخواست یک نسخه از گزارش فنی پیوست )به عنوان جز الینفک گواهینامه فنی(

3-  کنترل رمزینه )بارکد(QR  درج شده در قسمت پایین سمت راست لوح، در این رمزینه مشخصات تولیدکننده/ واردکننده و محصول، 
شماره لوح و تاریخ اعتبار درج شده است، شایان ذکر است تمامی الواح صادر شده از دی ماه 1396 دارای این رمزینه می باشند.

4-  در نسخه کپی یا اسکن شده لوح، به رنگ و لوگوی مرکز که پس زمینه لوح است، توجه گردد،
5-  استعالم کتبی یا شفاهی از مدیریت خدمات مهندسی و آزمایشگاهی مرکز در خصوص صحت یا سقم گواهینامه فنی و 

مشخصات فنی آن. 

اهمیت  از  تاسیسات  حوزه  در  کسی  کم تر  شاید 
گواهی نامه فنی اتحادیه اروپا که به آن ETA گفته 
که  است  گواهی نامه ای   ETA باشد.  آگاه  می شود، 
تایید  مورد  را   2+ سوپرپایپ  لوله کشی  سیستم 
گذشته  سال  در  و  داده  قرار  اروپایی  کشور   27
نیز برای دومین دوره پنج ساله تمدید شده است. 
اشاره  می توان   ETA درباره  که  نکته ای  مهم ترین 
غیر  شرکت  تنها  سوپرپایپ  که  است  این  کرد 
زمینه  در  بین المللی  تاییدیه  این  دارنده  اروپایی 

لوله و اتصال است.

دریافت نخستین گواهی نامه فنی ملی
 اما اکنون با خاطری آسوده از هماهنگی لوله و اتصال سیستم سـیسـتم لـولـه کـشـی در ایــران

لوله کشی سوپرپایپ از آن استفاده می کنند.
گواهی نامه های  دریافت  داوطلب  پیش  سال ها  از  سوپرپایپ 
تایید کیفیت بین المللی بوده و همیشه از این داوری های سخت 
سربلند بیرون آمده است. دریافت هریک از تاییدیه های معتبر 
مثل KIWA ,SKZ، KOMO، ETA و ESMA افتخاری برای 

صنعت ایران به شمار می رود. 

چگونهازصحتوسقمگواهینامهفنیمطمئنشویم؟
برگرفته از فصلـنامه گـواهی نامه فنی
 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 سال پنجـم شماره 15
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تحولی  که  سوپرفیکس  ساپورت  و  بست  سیستم  عرضه 
بی سابقه در نصب تاسیسات به وجود آورد، با حذف جوشکاری، 
سوراخ کاری و رنگ آمیزی نبشی در سیستم سنتی ساپورت، 
ایمنی، سرعت و خالقیت را در اجرای تاسیسات ایجاد کرد و در 
مدتی کوتاه مورد استقبال زیاد مجریان تاسیسات قرار گرفت. 
چنانچه در شماره پیش نیز اعالم شد، سوپرپایپ برای تشویق 
هرچه بیش تر مجریانی که با خالقیت از این سیستم مدرن و 
ایمن  استفاده می کنند، مسابقه ای  با عنوان برترین های نصب 
سوپرفیکس کرد. در این مسابقه که با استقبال زیاد مجریان 
روبه رو شد، بیش از 400 تصویر از سراسر کشور به سوپرپایپ 
داوری  برای  عکس،   20 کارشناسان،  نظر  با  که  شد،  ارسال 
انتخاب  با  تا  شد  بارگذاری  اینستاگرام  در  و  انتخاب  نهایی 
مشخص  نهایی  برنده   بیش تر،  الیک  تعداد  کسب  و  کاربران 
شود. در پایان سه اجرای برتر رتبه های اول تا سوم را به دست 

آوردندکه جوایز خود را به شرح زیر دریافت کردند

نفر اول
آقای محمدجواد پرستان

از استان گیالن
برنده یک سکه بهار آزادی و یک دستگاه خم کن

نفردوم
 آقای مهدی ابراهیم خانی 

 از استان زنجان
 برنده یک نیم سکه بهار آزادی و یک دستگاه خم کن

نفر سوم 
آقای علیرضا الماسی 

 از استان گیالن
 برنده یک ربع سکه بهار آزادی و یک دستگاه خم کن
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با همه گیری بیماری کرونای جدید در جهان و بررسی 
سارس  بیماری  عامل  که  کرونا  ویروس  انتقال  راه های 
ایمن سازی  موضوع  دیگر  یک بار  بود،   2003 سال  در 
شبکه فاضالبی مورد توجه محققان قرار گرفت. به همین 
اجتماعی  شبکه های  در  ویدیوهایی  و  مطالب  مناسبت 
سوپرپایپ بارگذاری شده است که توصیه می کنیم اگر 

آن ها را ندیده اید،  به این صفحه ها مراجعه کنید.

superpipe.ir mojriplus

راهحلهایسوپرپایپ
برایجلوگیریازکرونا

لوله های یکسرسوکت 5 متری در سایزهای 110، 160 
به سبد  اتصاالت سایز 200  و  لوله  و همچنین  و 200 

محصوالت سوپردرین اضافه شد. 
از لوله های یک سر سوکت 5 متری در این موارد می توانید 

استفاده کنید؛
ارتفاع  که  ساختمان  هایی  فاضالب  عمودی  لوله های    •
کف تا سقف بیش از سه متر دارند. مانند ساختمان های 

تجاری،  ورزشی، البی   ساختمان ها، سوله ها و ...
•  سیستم لوله کشی آب باران

•  جمع آوری فاضالب ساختمان ها)منیفولد ها( 
•  هواکش مستقل چاه ها، سپتیک و ...

می دانید که استفاده از لوله های یک سرسوکت 5 متری 
می  تواند عالوه بر باالتر رفتن سرعت اجرا، به دلیل استفاده  
 کم تر از بست و کاهش خطای انسانی،  انجام تست را نیز 

قابل اطمینان تر کند.
در جمع آوری  نیز  سایز 200  اتصاالت  و  لوله  همچنین 

سیستم فاضالب مورد استفاده قرار می گیرد.
نمایندگی های  با  می توانید  بیش تر  اطالعات  کسب  برای 
 02182118 شماره   یا  کشور  سراسر  در  سوپرپایپ 

تماس بگیرید.

تقدیرازسوپرپایپکاملترشدنسبدمحصوالت
پیشکسوتعرصهتولید

لولههایپلیمریواتصاالت

در اولین کنفرانس بین المللی 
که  پلی  اولفینی  لوله های 
صنفی  انجمن  همت  به 
تولیدکنندگان لوله و اتصاالت 
پلی اتیلن درخرداد ماه و در 
هتل المپیک تهران برگزار 
به عنوان  سوپرپایپ  شد، 
پیشکسوت  عرصه تولید لوله 
و اتصاالت مورد تقدیر قرار 
گرفت. این کنفرانس علمی 
مقاالت  بخش  سه  شامل 

علمی، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه جانبی بود و در بخش 
اصلی آن از تنی چند از چهره های ماندگار صنعت پلیمر تجلیل 

شد.
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را  معمار  جایزه  دوره  بیستمین  فراخوان  معمار  مجله   
منتشر کرد. جایزه  معمار که جایزه ای مستقل و معتبر 
است، هر ساله به برترین طراحان معماری ساختمان های 
و  عمومی  تک واحدی،  آپارتمانی،  گروه  چهار  در  کشور 
بازسازی به لحاظ خالقیت و نحوه  به کارگیری فضا در 

خدمت کاربری تعلق می گیرد. 
عنوان  به  سوپرپایپ  که  است  سالی  نوزدهمین  این 
در  بود.  معمار خواهد  نشریه  کنار  در  این جایزه  حامی 
به صورت  معمار  جایزه ی  نهایی  مراسم  پیش  سال های 
زنده پخش شد و هزاران نفر در ایران و کشورهای دیگر 
از  زیادی  تعداد  یادآور می شود که  تماشا کردند.  را  آن 
به سیستم های  ملی،  معتبر  این جایزه  برنده  پروژه های 

سوپرپایپ مجهز هستند.

انتشـارفراخوانجـایزهمعمـار99

مسابقات جهانی مهارت که 
 2021 سال  در  است  قرار 
برگزار  چین  شانگهای  در 
رویدادهای  همچون  شود، 
دیگر زیر سایه بحران کرونا 
اگرچه  است.  گرفته  قرار 
نشست های   از  تعدادی 

مرتبط که قرار بود امسال برگزار شود به تعویق افتاده اما نهاد 
جهانی  مسابقات  است  کرده  اعالم  رویداد  این  برگزارکننده 
لغو  و  دارد  قرار   2021 سپتامبر  برنامه  در  هنوز  مهارت 

است. نشده 
یک بار  سال  دو  هر  مهارت  جهانی  مسابقات  است  گفتنی 
ابوظبی   2017 مسابقات  لوله کشی  رشته  و  می شود  برگزار 
با حمایت سوپرپایپ برگزار شد. در آن دوره نیما حسین پور 
رشته  جهانی  برنز  مدال  به  توانست  ایرانی،  شرکت کننده 

لوله کشی دست یابد.

BIG5امـسـالبـرگـزارنمـیشـود
برنامه ریزی  مطابق  که  دوبی   BIG5 بین المللی  نمایشگاه 
نوامبر2020 ، 6-3 آذر1399 برگزار  قبلی قرار بود 23-26 
تاریخ  در  بعد  سال  و  افتاد  تعویق  به  کرونا  به خاطر  شود، 
در  شهریور 1399   22-25 مطابق  سپتامبر 2021   12-15
نمایشگاه  این  شد.  خواهد  برگزار  دبی  جهانی  تجارت  مرکز 
در  ساله  برگزار می شود، همه  از سال 1979  که  بین المللی 
است  جهان  ساختمان  صنعت  بهترین های  میزبان  دوبی 
دنیای  پیشرفت های  با  عالقمندان  تا  است  خوبی  فرصت  و 

ساختمان و تاسیسات آشنا شوند. 
نمایشگاه  آن که  به  توجه  با  کرده اند  اعالم  برگزارکنندگان 
دوبی  در  امسال  بود  قرار  که  نیز   EXPO2020 جهانی 
رویداد  بعد  سال  شده،  موکول  بعد  سال  به  شود  برگزار 
در  انگیز   شگفت  ویترین  یک  عنوان  به   The BIG5
جدید  رشد  مرحله  وارد  دوبی،  یکمی  و  بیست  قرن  شهر 
می شود  پیش بینی  همچنین  شد.  خواهد  هیجان انگیزی  و 
سال آینده شرایط سفر برای شرکت در نمایشگاه آسان تر 

شده و اقتصاد دوباره وارد مراحل رشد شود. 
در   غرفه  برپایی  با  اخیر  سال های  در  سوپرپایپ  شرکت 
تاسیساتی  راه حل های  دوبی،   BIG5 بین المللی  نمایشگاه 
با 2900  خود را عرضه کرده و  در سال 2011  در رقابت 
شرکت معتبر جهانی به عنوان نخستین شرکت ایرانی موفق 
برای  را   The BIG5 GAIA Awards جایزه  شد 
که  کند  دریافت  خود   2+ سوپرپایپ  لوله کشی  سیستم 

می رود. به شمار  بی نظیر  موفقیتی  خود  نوع  در 
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ماه ها از همه گیری کرونا می گذرد و کادر درمانی بیمارستان ها 
کرونا  به  مبتال  بیماران  کنار  در  شبانه روزی  تالش  با  هنوز 
هستند. درحالی که بیش از 100 نفر از آنان نیز جان خود را 

در این راه از دست داده اند.
سوپرپایپ برای تقدیر از کادر درمانی بیمارستان های تهران، 
جم،  آسیا،  پاستورنو،  بیمارستان های  به  گل  سبد  تعدادی 
مهر،  مهراد،  االنبیاء،  خاتم  مطهری،  ارتش(،  هاجر)503 
تهران،  آبان،  کلینیک،  تهران  دی،  اکرم،  رسول  مهرگان، 
سجاد، بهرامی، تریتا، میالد و دادگستری ارسال کرد که سبب 

شادی آنان شد.

فراموش نکنیم که این عزیزان به تدریج به مرز خستگی 
مردم  ما  که  قدردانی  می شوند.  نزدیک  فرسودگی  و 
مسئولیت  احساس  دهیم،  انجام  آن ها  برای  می توانیم 
مسافرت  فردی، شستن دست ها،  بهداشت  رعایت  در 
از جاهای شلوغ و  از ماسک و دوری  نرفتن، استفاده 

پر ازدحام است.

ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  مشترک  نشست  در 
تفاهم  استان  این  فاضالب  و  آب  و شرکت  تهران  استان 
مدیریت  برای  طرفین  همکاری  هدف  با  جدیدی  نامه 
الزامات مبحث 16 مقررات ملی ساختمان  مصرف آب و 

منعقد شد.
و  آب  برداری  بهره  و  نظارت  معاون  نژاد  کرمی  مهندس 
فاضالب،  ضمن مثبت خواندن نتایج این تفاهم نامه و با بیان 
این که موارد آن در مصوبه شورای اسالمی شهر در سال 88 
نیز تبیین شده است، گفت: قبل از اجرای تفاهم نامه شرکت 
آبفا با سازمان نظام مهندسی ساختمان هیچگونه نظارتی بر 
اجرای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان های زیر 1500 
متردر تهران وجود نداشت، اما بعد از تبادل تفاهم نامه همه 
ساختمان ها مورد بازدید، نظارت و ارزیابی قرار گرفت و باعث 

بهینه سازی مصرف شد.
 معاون نظارت و بهره برداری آب و فاضالب تهران همچنین 
لوله ها و شیرآالت استاندارد، لزوم  منابع ذخیره مناسب، 
استفاده از سایه بان کولرهای آبی،توجه به جنس و رعایت 
فاصله لوله های سرد و گرم، لزوم چاه آب باران و تربیت 
و آموزش مجریان ذیصالح را از مفاد مهم این تفاهم نامه 

عنوان کرد.
مهندس محمدرضا بختیاری مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
نیز بازگشت آب باران به آب های سطحی را از بزرگ ترین 
اهداف تفاهم نامه اعالم کرد و گفت: ما در سال، 840 میلیون 
متر مکعب برداشت و 800 میلیون متر مکعب تغذیه آب های 
سطحی را داریم که وجود حدود 40 میلیون متر مکعب بیالن 
منفی، بدون تردید تهران را با مشکل روبرو خواهد کرد. 
او از مدیران و کارشناسان نظام مهندسی خواست عالوه 
نیز  مواردی  چنین  ساز،  و  ساخت  کیفیت  به  توجه  بر 

مورد توجه قرار بگیرد.

سبدگل
برایآنانکهازجانمایهگذاشتند

بازنگریتفاهمنامهنظاممهندسیتهران
باشرکتآبفا
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این روزها واژه هایی مانند 
زیاد  را  سالمت  حافظان 
بیماری  بروز  شنیده ایم. 
کرونا در جهان و در کشور 
باعث شد که همگان  ما 
به اهمیت حفظ بهداشت 
برای  اجتماعی  و  فردی 
توجه  سالمتی  تامین 
کنند و نقش کسانی مانند 
پزشکان، پرستاران و کادر 
راه  این  در  که  را  درمانی 
با  را  می کنند  کار  جانانه 
همه وجود احساس کنند. 
اما شما می دانید که تامین 

یکی از مهم ترین بخش های بهداشت جامعه از زمان های دور 
از وقتی که شهرها و سپس روستاها به لوله کشی و لوله کش 
نیاز پیدا کردند، برعهده خود شماست. شما این را خوب 
می دانید که آلودگی یا قطع شدن آب، گرفتگی لوله فاضالب، 
بهداشت  بر سر  .... چه  و  لوله های ساختمان  نشتی دادن 

انسان ها، ساختمان ها و محیط زیست می آورد.
آیا تا به حال فکر کرده اید که؛

افتخار می کنید؟ خانواده شما  به کار خود  چه قدر 
چه قدر از اهمیت کار شما آگاه هستند و به شما 
افتخار می کنند؟ دوستان یا مشتریان شما چه طور؟ 
اطرافیان تان  و  خودتان  احساس  درباره  ما  برای 
از  اما پیش  با نام خودتان چاپ کنیم.  بنویسید تا 
آن به تصویر باال نگاه کنید و نوشته آن را بخوانید؛ 
شده  چاپ  امریکا  در   1920 سال  در  پوستر  این 
است. نوشته های خود را به شماره 09358211800 

برای نشریه مجری بفرستید.

لولهکشحافظسالمتمردم

دارد،  وجود  دنیا  در  که  زیادی  مرزهای  و  وجود کشورها  با  داد  نشان  کرونا  همه گیر  بیماری 
سرنوشت همه انسان ها به هم پیوسته است و انگار فقط یک جامعه واحد وجود دارد. به همین 
دلیل، الیور هرمس رییس هیات مدیره و مدیر عامل گروه ویلو، از همه کارکنان این شرکت 
خواست که هنگام برخورد با بحران کرونا، نظم، انضباط و فروتنی از خود نشان دهند و از همه 

مهم تر از کمک به دیگران نیز دریغ نکنند. 
با این انگیزه و برای ایجاد روحیه همبستگی بیش تر، اعضای هیات مدیره ویلو تصمیم گرفتند 
امسال 50 درصد از حقوق متغیر خود را کنار بگذارند و  این پول را به صندوق ویلو - همبستگی که به طور خاص برای این منظور 
تشکیل شده است،  اهدا کنند. الیور هرمس گفته است: "این صندوق به ویژه برای گروه های حرفه ای نیروی کار ویلو که در معرض 
خطرهای خاص و ابتال به بیماری کرونا قرار دارند در نظر گرفته شده است." همچنین سهامداران ویلو اعالم کرده اند در راستای 

همبستگی بیش تر، امسال حدود 80 درصد سود سهام را در شرکت باقی بگذارند و از آن استفاده نکنند.

ویلوومقابلهباکرونا

فرودگاه  در  سوپرونت50  شیر  عدد   2000 از  بیش 
بین المللی بانکوک نصب شده است. این فرودگاه که یکی 
شیرهای  بر  عالوه  دنیاست،  فرودگاه های  مدرن ترین  از 
سوپرونت به سیستم سرمایش کفی یوپونور )دیگر شریک 

تجاری سوپرپایپ(نیز مجهز شده است.
شیرهای سوپرونت جدیدترین و تنها راهکار قابل اطمینان 
برای موضوع ونت است که توسط شرکت سوپرپایپ به 

بازار ایران نیز عرضه شده است.
شیرهای سوپرونت در دو نوع 50 و 100 برای از بین بردن 
فشار منفی و سوپرونت P  برای از بین بردن فشار مثبت 
موجود است که کارایی شبکه فاضالبی را افزایش می دهد 
و از ورود بو، حشرات و عوامل بیماری زا به فضای ساختمان 

جلوگیری می کند.

شیرهایسوپرونت
در

فرودگاهبانکوک
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الستیک بوگیر
الستیک بوگیر سوپردرین یکی از راه حل های سوپرپایپ 
از شبکه  بیماری  و  آلودگی  بو،  انتشار  از  برای جلوگیری 
بوگیر  الستیک  است.  ساختمان  داخل  به  فاضالب 
روشویی،  سینک،  سیفون  اتصال  محل  در  سوپردرین 
ظرفشویی و یا لباسشویی به شبکه فاضالب برای جلوگیری 
از نفوذ بوی نامطبوع، آلودگی و بیماری به داخل محیط 
دراز  در  پایدار  عملکرد  با  مختلف  سایزهای  در  مسکونی 
می توانید  بیش تر  اطالعات  برای  می شود.  استفاده  مدت 

فیلم زیر را ببینید و یا با شماره 82118 تماس بگیرید.

برای نصب پمپ سیرکوالتور
پمپ های سیرکوالتور گلندلس نباید به صورتی نصب شوند 
که شفت به صورت عمودی قرار گیرد )موتور باال یا پایین 
برق  جعبه   ، سیرکوالتور  پمپ  نصب  هنگام  در  باشد(. 
موتور نباید در پایین واقع شده باشد.بقیه حالت های نصب 
به شرط آن که مطمئن شویم هوای موجود  است  مجاز 
از هوا  برای پیشگیری  به خوبی جدا می شود.  در سیستم 
گرفتن پمپ، بهترین جهت نصب سیرکوالتور حالتی است 

که ورودی آب از پایین و خروجی از باال باشد.
#فنی_پمپ

پربیننده های تلگرام

عرض تسلیت
متأسفانه مطلع شدیم برادر جناب آقای علی یزدان مدد مجری مجاز کرج  در سن 37 سالگی به علت ایست قبلی به رحمت 
روان  آرامش  برای آن مرحوم  و  ایشان تسلیت می گوییم  یزدان مدد و خانواده  آقای  به جناب  را  این مصیبت  رفته اند.  خدا 

آرزومندیم.

با همکاران

اگر از دنبال کننده های صفحه سوپرپایپ در اینستاگرام باشید بدون تردید می دانید که مطالب و ویدیوهای آموزشی و متنوع این صفحه 
با توجه به نیازهای روز کاربران که بیش ترین آن ها از جامعه تاسیساتی هستند تولید و بارگذاری می  شود. در این صفحه می توانید 
ویدیوهای آموزشی کاربردی را تماشا کنید و در جریان آخرین دستاوردهای سوپرپایپ در حوزه دانش تاسیسات، معرفی محصوالت و 

سیستم ها، معرفی پروژه های برتر و ... قرار بگیرید. 

صفحهایبرایآگاهیبیشتر

superpipe.ir
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باالرفتنعمرمفیدساختمان
در طول 23 سال گذشته و آغاز فعالیت سوپرپایپ در منطقه آزاد قشم،  کارخانه این شرکت، به طور مرتب میزبان بازدید کنندگانی 
بوده  است که مایل بوده اند از نزدیک با فرآیند تولید لوله های پنج  الیه تلفیقی پلیمر-فلزی؛  از مواد اولیه گرفته تا ماشین آالت، 
تکنولوژی تولید و سیستم های تست و آزمون محصول تولید شده قرار گیرند. یکی از بازدیدهای مهم سال گذشته، تنی چند از 
اعضای هیات رییسه سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای گروه تخصصی مکانیک هفتمین دوره شورای مرکزی این سازمان 
در دفتر مرکزی و کارخانه سوپرپایپ بود. هرچند بسیاری از این میهمانان گرامی سال هاست که با سوپرپایپ و تاثیرگذاری اش 
بر صنعت تاسیسات کشور و افزایش عمر مفید ساختمان ها،  آشنا هستند اما برای ما فرصتی مغتنم به دست آمد تا رودررو با 
برخی از این متخصصان برجسته حوزه تاسیسات و ساختمان کشور درباره نیازها، مشکالت این صنعت و راه حل های ارائه شده 

سوپرپایپ گفت وگو کنیم.

مدت هاست این تفکر به وجود آمده است که آیا ممکن است از آهن در ساختمان استفاده 
نشود؟ یکی از این موارد منع استفاده از آهن در صنعت تاسیسات و لوله کشی بود، که 

سوپرپایپ موفق به انجام این مهم با کیفیت باال شده است.
خط تولید تمام اتوماتیک سوپرپایپ را دیدم که بدون وقفه کار می کند. این یک فاکتور 
آن،  از  پس  است.  محصوالت  پایداری  و  یکنواختی  آن  نتیجه  که  است  تولید  در  مهم 
کارخانه  از  که  بازدیدی  در  شود.  انجام  محصوالت  روی  باید  که  است  آزمایش هایی 
سوپرپایپ داشتیم متوجه شدم در سوپرپاپپ آزمایش ها به نحو کامل انجام می شود، بنابر 

این محصولی که به بازار عرضه می شود با کیفیت است.
آنچه امروز باید به آن توجه کنیم تطبیق با مقررات ملی ساختمان است. در مقررات ملی 
استاندارد  باشند،  داشته  تا 90 درجه سانتی گراد تحمل  نتوانند  لوله هایی که  ساختمان 
الزم را ندارند و نمی توانیم و نباید از آن ها استفاده کنیم. لوله هایی که شفاف هستند و نور خورشید از آن ها عبور می کنند را نباید 
استفاده کنیم اما لوله های 5 الیه سوپرپایپ با مقررات ملی ساختمان به طور کامل مطابقت دارد.همچنین اتصاالت مهم ترین بحث 
در استفاده از لوله های پلیمری است. به گونه ای که  اتصاالت باید به نحوی باشد که با لوله هم خوان باشد و نمی توان هر اتصالی را 
در یک برند خاص مورد استفاده قرار داد مگر آن که استانداردسازی شده باشد که بتوان هم خوانی لوله و اتصاالت را با هم ایجاد و 

تایید کرد.خوشبختانه سوپرپایپ در این زمینه موفق بوده و انواع اتصاالت مورد نیاز را هم تولید کرده است.
هم  تا  است  تاسیساتی ها  و  مجریان  برای  الزم  آموزش های  است  مهم  الیه  پنج  لوله های  از  استفاده  برای  که  دیگری  بحث   *

درست  آن ها  از  هم  و  شوند  آشنا  آن ها  مزیت های  با 
باید  طراح  و  ناظر  مهندسان  هم چنین  کنند.  استفاده 
آموزش های  و  سوپرپایپ  نظیر  کارخانه هایی  از  بازدید  با 
در  سوپرپایپ  خوشبختانه  شوند.  آشنا  محصوالت  با  الزم 
این زمینه نیز پیشرو بوده و با آموزش در سطح استان ها 
برای سازمان های نظام مهندسی و با برگزاری سمینارهای 
آموزشی برای جامعه  تاسیسات، آن ها را با این محصوالت 
و مزیت های آن ها آشنا کرده است. در گذشته، مهندسان 
ناظر و طراح به دلیل عدم آگاهی از کیفیت لوله های پنج 
الیه آن را رد می کردند اما به واسطه حضور و کار سوپرپایپ 
در آموزش و آگاهی رسانی امروزه این دیدگاه تغییر کرده 
و می دانند که محصوالت سوپرپایپ از کیفیت و پایداری 

باالیی برخوردارند.
 

دکتر اصغر شیرازپور
استاد دانشگاه آزاد واحد کرج

مشاور اسبق رییس نظام مهندسی کشور

نظر متخصصان درباره
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بسیار خوشحالم که شرکتی با این شرایط اقتصادی کشور توانسته است با قدرت و بدون 
کم ترین افتی در زمینه کیفیت محصوالتش، به کار خود ادامه دهد. زمانی که سوپرپایپ 
به بازار عرضه شد،  انقالبی در صنعت تاسیسات ایجاد کرد که هم از نظر کیفیت و هم نظر 
زمان اجرا بی نظیر بود. در صنعت ساختمان، رشته ای که بیش ترین تغییرات و نوآوری ها 

را دارد، بخش تاسیسات بوده است.
خط تولید سوپرپایپ بسیار با کیفیت و با کنترل کیفی دقیق و با وجود آزمایشگاه مجهزی 

که دارد و حتی HSE در خط تولید، یگانه است و این باعث خوشحالی است.
متاسفانه در کشور ما حتی در پایتخت، عمر مفید ساختمان ها کم است، اما خوشبختانه با 

به  که  انقالبی 
سوپرپایپ  واسطه 
برای  ساله  عمر 50  است،  ایجاد شده  تاسیسات  در صنعت 
صورتی  در  می شود  گرفته  نظر  در  ساختمان ها  تاسیسات 
پایین  را  ساختمان  عمر  که  موردی  اولین  گذشته  در  که 
در  هنوز  چه  اگر  بود.  ساختمان ها  تاسیسات  می آورد 
بخش های دیگر ساختمان سازی، نیاز به کار بیش تری دیده 
کیفیت  با  محصوالت  از  استفاده  فرهنگ سازی  می شود. 
که  ساختمان  عمر  تا  است  مهم  بسیار  سوپرپایپ  مانند 
که  است  رود. سوپرپایپ محصولی  باال  است  ملی  سرمایه 
استانداردهای الزم را براساس مقررات ملی ساختمان دارد 

و عمر ساختمان را نیز افزایش داده است.

ساختمان هاست.  کوتاه  عمر  ما  کشور  در  ساز  و  ساخت  مشکالت  مهم ترین  از  یکی 
ساختمان یک سرمایه  ملی است و باید با کیفیت باال ساخته شود. از عوامل مهم در عمر 
از حداقل  لوله ها را  ساختمان، کیفیت تاسیسات آن است. خوشبختانه سوپرپایپ عمر 
به حداکثر رسانده است و به همین دلیل ساختمان ها عمر طوالنی تری خواهند داشت. 
در این باره تردیدی ندارم چون می بینم محصوالتی که سوپرپایپ در منطقه آزاد قشم با 
کیفیت باال تولید می کند از مواد اولیه با رتبه باالی اروپایی است و پایداری محصوالت 
را استوارتر می کند، به خصوص که کیفیت محصوالت در خط تولید،  مرتب بررسی و 
آزمایش می شود.امروزه بسیاری از مشکالت ساخت و ساز که به بخش های مختلف عرصه 
و  بنده  برای  به واسطه حضور سوپرپایپ مرتفع شده است.  تاسیسات مربوط می شود، 
مصرف کنندگان در سطح کشور قابل تحسین است که سوپرپایپ تحت لیسانس اروپایی 
تولید  انجام می دهد. وجود آزمایشگاه مجهز در خط  را  لوله های پنج الیه  تولید  باالترین استانداردها در منطقه آزاد قشم  با  و 
سوپرپایپ که مرتب محصوالت را از نظر کیفی برررسی می کند، نشان از اهمیت کیفیت برای سوپرپایپ است. امروز در آستانه 
هزاره سوم و به کمک تکنولوزی روز دنیا و به واسطه سوپرپایپ، خیال مصرف کنندگان از بابت تاسیسات ساختمان راحت است. 

فعالیت سوپرپایپ در پایداری نوآوری و توسعه صنعت تاسیسات، قابل تقدیر است.

مهندس محمد مصطفوی
عضو هیات مدیره و رییس گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی دوره هفتم

عضو هیات مدیره نظام مهندسی استان مرکزی دوره هفتم

دکتر احمد َخَمر
بازرس نظام مهندسی استان سیستان و بلوچستان

دبیر گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی دوره هفتم
رییس سازمان نظام مهندسی سیستان و بلوچستان دوره هفتم
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خالقیت در اجرا  
سوپرفیکس

انعطافپذیری

+

از سیستم نصب  به راحتی و سادگی استفاده  با توجه 
در  ما  مجریان  و  همکاران  سوپرفیکس،  تاسیسات 
روش های  انتخاب  و  خالقیت  کمی  با  کشور،   سراسر 
استفاده  در  موفقی  تجربه های  هوشمندانه،  اجرایی 
قبلی  شماره های  همانند  که  داشته اند  سیستم  این  از 

نمونه هایی را با شما به اشتراک می گذاریم.

از خصوصیات منحصر به فرد سوپرفیکس تعداد اقالم محدود 
ساپورت  و  بست  مصارف  همه  برای  زیاد  انعطاف  دارای  اما 

ساختمان ها است.

فنیآموزشی

شرکت اسکوجم
گروه اجرایی مجاز

 

محمد کامجو
مجری مجاز

استان خراسان رضوی

انعطـاف سوپرفیکس امکان اجرای 
لوله های تاسیـساتی را در فضاهای 
از موانع ساختمانی  مختلف و عبور 

فراهم می سازد.

استفاده از پروفـیل های مختلف 
سوپرفیکس در اجرای زیر سقف

از  استفاده  با  هوارسان  کانال های  مهار 
U پیچ های متری و پروفیل سوپرفیکس

مهـار کلـکتورهای سیـستم هـای 
تاسیساتی در زیر سقف وآماده سازی 
مسیرها برای عبور لولـه های مربوطه

استفاده  با  فن کویل  خالقانه ی  مهار 
قابلیت  با  سوپرفیکس  پروفیل های  از 
مختصات  در  دستگاه  دقیق  تنظیم 
بسته  و  باز  در  سهولت  و  نظر  مورد 

شدن در زمان تعمیرات

 سری سازی ساپورت  ها برای اجرای
سریع تر و دقیق تر
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مهدی صیامی
مجری  استان

 آذربایجان شرقی

یوسف جهاندیده
 مجری استان فارس

فرهاد خالدی
مجری مجاز
استان البرز

اجرای با سلیقه مجری شاسی کشی 
لوله های عمودی فاضالب و آب 

 U باران با استفاده از سوپرفیکس
و متعلقاتش

مهار داکت اسپیلت با قابلیت رگالژ در 
سـه راستای مـحورهای  مـختصاتی

 U با مجموعه ای از پروفیل های )X,Y,Z(
تخت ، پیچ متری ، مهره  ،  واشر  و ...

قابلیت های سوپرفیکس استفاده ی 
بهـینه از فضـای داکـت را فراهم 

می  سازد.

خالقیت مجری در مهار رسوب زدای 
مغناطیسی در موتورخانه

کارگیری  به   در  مجری  خالقیت 
قابلیت انعطاف سوپرفیکس تخت 
در مهار مبدل صفحه ای با استفاده 

از خم کن سوپرفیکس

نصب خالقانه ی پکیج شوفاژ دیواری 
با سوپرفیکس

مهارت مجری در مهار کردن تمامی 
به وسیله ی  موتورخانه  تجهیزات 

سوپرفیکس

در  هوا  تخلیه ی  جت فن های  مهار 
سوپرفیکس  به وسیله ی  پارکینگ 

U و پایه ی نصب دیواری

انبساط  منبع  خالقانه ی  ساپورت 
موتورخانه  در  رزینی  سختی گیر  و 
سوپرفیکس  پروفیل های  بوسیله 

U تخت و
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نصب پمپ سیرکوالتور
قبل یا بعد از منبع انبساط؟

انبساط  منبع  یک  از  دما  رفتن  باال  از  ناشی  حجم  افزایش  برابر  در  گرمایش  سیستم  بسته  مدار  از  حفاظت  برای 
بر عملکرد صحیح  زیادی  تاثیر  آن  موقعیت نصب  و  است و حجم  یا بسته  باز  به صورت  منبع  استفاده می شود. این 
سیستم گرمایش خواهد داشت. منبع انبساط بسته به طور معمول از یک نقطه به مدار متصل می شود، حال آن که در 

منبع انبساط باز عموما یک خط رفت و یک خط برگشت برای چرخش آب در نظر گرفته می شود.
در این بخش به توضیح درباره موقعیت قرارگیری پمپ سیرکوالتور و منبع انبساط نسبت به یکدیگر می پردازیم.

نکته مهم در مورد منبع انبساط آن است که: با روشن شدن پمپ مقدار فشار آب در نقطه اتصال منبع انبساط به مدار تغییر نمی کند. 
به بیان دیگر: نقطه اتصال منبع انبساط به مدار، نقطه فشار ثابت است. همان گونه که در شکل یک مربوط به یک مدار افقی دیده 
می شود، منبع انبساط فشار یک بار را در تمام سیستم هم سطح به صورت یکنواخت ایجاد می کند )خط قرمز(، با روشن شدن 
پمپ سیرکوالتور فشار مدار افزایش می یابد )خط سبز(؛ با این حال فشار در محل اتصال منبع انبساط به مدار همچنان یک بار 
ثابت مانده است. به کمک پمپ سیرکوالتور، آب فشار کافی برای چرخش در مدار را به دست آورده است و فشار در تمام خطوط 

به اندازه کافی باال هست تا نفوذ هوا اتفاق نیفتد.

شکل یک: با روشن شدن پمپ، فشار در منبع انبساط تغییری نمی کند. 

خط قرمز: فشار قبل از روشن شدن پمپ )فشار منبع انبساط(، خط سبز: فشار پس از روشن شدن پمپ

حال تصور کنید پمپ قبل از منبع انبساط نصب شده باشد. همان گونه که در شکل دو نیز دیده می شود، پمپ پس از روشن شدن 
نمی تواند فشار خط خروجی شامل منبع انبساط را باال ببرد و فشار در نقطه نصب منبع انبساط همچنان ثابت باقی خواهد ماند

لوله کشی منبع انبساط بسته نسبت به پمپ
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 با این حال از آن جا که با چرخش پروانه ی پمپ، باید اختالف فشاری بین ورودی و خروجی آن ایجاد شود، به جای افزایش فشار 
در خروجی، شاهد کاهش فشار در ورودی پمپ خواهیم بود و فشار از یک بار به 0.1 بار کاهش پیدا می کند.

شکل دو: نصب نادرست، در صورت نصب پمپ قبل از منبع انبساط بجای افزایش فشار پس از پمپ شاهد کاهش فشار قبل از پمپ خواهیم بود.

در این شرایط در صورتی که مقدار فشار منبع انبساط به اندازه کافی باال نباشد یا پمپ بسیار بزرگ باشد، کاهش فشار در ورودی 
پمپ ممکن است به منفی شدن فشار در نقاطی از خط مکش پمپ منجر شود. همان گونه که در شکل سه هم دیده می شود، اگر 
فشار منبع انبساط از یک بار به 0.5 بار کاهش یابد فشار مکش پمپ 0/4- بار می شود. به این ترتیب این خطر وجود دارد که با 
روشن شدن پمپ در بخش هایی از مدار که فشار منفی دارند، هوا از طریق اتصاالت یا ایرونت هواگیری به داخل خط کشیده شود.

شکل سه: نصب نادرست، کم بودن فشار منبع انبساط و نصب پمپ قبل از منبع باعث منفی شدن فشار در خط مکش پمپ شده است.

به طور خالصه 
• نصب پمپ قبل از منبع انبساط ممکن است به منفی شدن فشار آب در مدار و هوا کشیدن خط منجر شود.

• بزرگ بودن پمپ )دور باال یا هد زیاد( و کم بودن فشار منبع انبساط شرایط را بحرانی تر می کند.
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لوله کشی منبع انبساط باز نسبت به پمپ

در منابع انبساط باز عالوه بر لوله های پرکن، سرریز )خبر(، هواکش و تخلیه، به طور معمول دو لوله رفت و برگشت برای اتصال منبع به 
مدار وجود دارد. برای اطمینان از عملکرد درست سیستم، در مسیر لوله رفت دیگ به منبع هیچ اتصالی نباید تعبیه شود. در مناطق 
سردسیر برای به چرخش در آمدن آب داخل منبع انبساط از لوله برگشت استفاده می شود؛ در مناطقی که امکان یخ زدن منبع انبساط 

وجود ندارد نصب آن ضروری نیست. روش های مختلفی برای لوله کشی خط رفت و برگشت منبع وجود دارد:

1- لوله رفت و برگشت قبل از پمپ )شکل یک(: در صورتی که محل اتصال خط رفت قبل از پمپ و بعد از دیگ در نظر گرفته شده 
باشد، چرخش آب داخل منبع محدود بوده و فقط به دلیل اختالف دمای آب رفت و برگشت دیگ خواهد بود. در این صورت نیازی 

به وجود شیر در خط برگشت نخواهد بود.

2- لوله رفت و برگشت دو طرف پمپ )شکل دو(: در این شرایط باید توجه داشت که به کمک شیر تعبیه شده در خط برگشت مقدار 
چرخش آب در منبع را محدود کرد. در غیر این صورت ممکن است حجم باالیی از آبدهی پمپ سیرکوالتور به جای ورود به مدارهای 

گرمایش ساختمان، برای به چرخش در آوردن آب منبع مصرف و عملکرد سیستم گرمایش مختل شود.

3- لوله رفت قبل از پمپ، بدون لوله برگشت: در مناطقی که امکان یخ زدن آب داخل منبع وجود ندارد، خط برگشتی برای منبع در 
نظر گرفته نمی شود و همانند منبع انبساط بسته، منبع انبساط باز نیز قبل از پمپ به مدار متصل می شود.

شکل دو: خط رفت و برگشت دو طرف پمپ قرار دارند. به کمک یک شیر در خط برگشت، شکل یک: خط رفت و برگشت منبع قبل از پمپ و دو سمت دیگ قرار دارند.
چرخش آب در منبع انبساط محدود می شود.
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برای عملکرد درست منبع انبساط، جهت و راستای درست 
نصب باید مورد توجه قرار گیرد. 

منبع انبساط باز باید در ارتفاعی نصب شود که سطح آب 
اجزای سیستم  از  باالتر  متر  منبع، دست کم 120 سانتی 

گرمایی قرار گیرد. 

انبساط  با منبع  در نقاط مرتفع سیستم حرارت مرکزی 
استفاده شود. از شیر هواگیری  باید  بسته، 

بلندمرتبه  برج  دومین   )Federation Tower( فدراسیون  برج 
و  تکمیل  مسکو  شهر  در  میالدی   2017 سال  در  که  اروپاست 
افتتاح شد. این آسمانخراش از دو برج مستقل تشکیل شده است؛ 
برج شرقی با 97 طبقه به ارتفاع 374متر و برج غربی با 63 طبقه 
اداری - تجاری دارای40.000 متر  با کاربری  ارتفاع 242 متر  و 
مربع زیربناست. این برج در منطقه ای جدید و مدرن از مسکو به نام 
"مرکز تجارت جهانی" متشکل از انبوهی از آسمانخراش ها واقع 

شده که به نمادی از رشد و توسعه شهر مسکو بدل شده است.
پمپ های  پمپ ها،  بوستر  مصرفی،  آب  تامین  پمپ های  همه 
فاضالب، تهویه مطبوع و سرمایش مجموعا نزدیک به 1000 عدد 
این  کنترل  پنج طبقه مجزا نصب شده اند.  در  ویلو  برند  از  پمپ 
در  که  ای  به گونه  می شود،  انجام  الکترونیکی  به صورت  پمپ ها 
صورت هرگونه ایراد در عملکرد پمپ ها برای سرعت عمل در رفع 
عیب، پیغام خطای مربوط به سیستم کنترل مرکزی و موبایل تیم 

تاسیسات ارسال می شود.
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آشنایی  با
            مقررات ملی ساختمان 

نشریه مجری از شماره گذشته، بررسی تغییرات آخرین ویرایش مبحث 16 مقررات ملی ساختمان را آغاز کرده است.  در این 
شماره به بررسی چند مورد دیگر از مجموعه تغییرات این مبحث می پردازیم.

نخستین تغییری که در این شماره بررسی می کنیم، درباره  مواد مقاوم در برابر آتش در فضای دور لوله های پالستیکی است.
براساس آن چه که در ویرایش جدید اضافه شده است، مواد مقاوم در برابر آتش در فضای دور لوله های پالستیکی باید از نوعی 
باشد که در صورت آتش سوزی احتمالی در ساختمان و ذوب شدن و ریختن لوله های پالستیکی، با افزایش حجم، محل عبور 

لوله  را به طور کامل پرکند تا از انتقال آتش و دود از محل آتش سوزی به منطقه مجاور جلوگیری شود.

)12( در عبور لوله از دیوار، کف و سقف باید مقررات آتش سوزی مربوط به این جدارها  در مورد فضای
برای برابر آن چه  با مقاومتی  برابر آتش،  با مواد مقاوم در  لوله  نیز رعایت شود و دور  لوله   دور 

 جدار ساختمانی تعریف شده، پر شود. مواد مقاوم در برابر آتش در فضای دور لوله های پالستیکی 
ریختن و  شـدن  ذوب  و  ساختمان  در  احتمالی  حریق  وقوع  صورت  در  که  باشد  نوعی  از  باید 
انتقال از  تا  کند  پر  کامال  را  لوله  عبور  محل  و  کرده  پیدا  حجم  افزایش  پالستیکی،  لوله های   

 آتش و دود از آن محل به منطقه مجاور جلوگیری شود.

                                                                                                    ویرایش 1396

)11( در عبور لوله از دیوار، کف و سقف باید مقررات آتش سوزی مربوط به این جدارها در مورد فضای دور لوله 
نیز رعایت شود و دور لوله با مواد مقاوم در برابر آتش، با مقاومتی برابر آن چه برای جدار ساختمانی تعریف 

شده، پر شود.
                                                                                                                     ویرایش 1391

از آن جا که وجود هرگونه سوراخ کاری برروی اجزای ساختمانی که دیوار آتش محسوب می شوند، یک نقطه ضعف برای مقاومت 
سیستم در برابر آتش سوزی به شمار می رود، بنابراین مطابق مقررات ملی ساختمان، طراحی این قبیل فضاها باید به صورت 

کنترل شده باشد و با تجهیزات مناسب محافظت شوند.
با توجه به آن که عبور لوله های تاسیسات از دیوارهای آتش، در زمان حادثه یکی از راه های نفوذ و گسترش آتش، دود و گازهای 

سمی است، استفاده از حلقه ضد آتش سوپردرین می تواند مانع از انتشار این مواد پرخطر از طریق لوله های فاضالبی شود.

این محصول، زمانی که در معرض گرما یا آتش قرار می گیرد، منبسط شده و بر قسمت ذوب شده لوله پالستیکی 
فشار وارد می کند. این کار منجر به بسته شدن مقطع لوله و جلوگیری از انتشار آتش، دود و گازهای سمی از یک 
قسمت به قسمت دیگر می شود. حلقه ضد آتش سوپردرین تا 4 ساعت در برابر آتش مقاوم است، و به راحتی در 

محل های مورد نیاز نصب می شود

مبحث شانزدهم - ویرایش 96
تاسیسات بهداشتی )32( 

قسمت سی و هفتم
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تغییر بعدی مربوط به ابعاد قطر انتهای لوله هواکش در بام است. براساس ویرایش جدید،  در نقاط سردسیر، قطر نامی 
لوله هواکش در عبور از بام، نباید 100 میلیمتر کم تر باشد . در ویرایش قبلی، این قطر، 80 میلیمتر تعیین شده  بود.

)2( در نقاط سردسیر اندازۀ نامی لولۀ هواکش، در عبور از بام، نباید کمتر از 100 میلی متر باشدو در
سلسیوس  درجه   - 18 از  کمتر  خارج  هوای  دمای  ساالنه  مطلق  حداقل  متوسط  که  صورتی 
گرمایی  عایق  با  باید  دارد،  قرار  سردبیرون  هوای  معرض  در  که  هواکش  لولۀ  از  قسمت  آن  باشد، 

یا گرمکن برقی در برابر یخ زدن حفاظت شود.
                                                                                                                                             ویرایش 1396

)2( در نقاط سردسیر اندازۀ نامی لولۀ هواکش، در عبور از بام، نباید کمتر از 80 میلی متر)3اینچ( باشد. و در صورتی 
از  قسمت  آن  باشد،  سلسیوس  درجه   - 18 از  کمتر  زمستان  در  خارج  هوای  دمای  مطلق  حداقل  متوسط  که 
یا گرمکن برقی در برابر یخ زدن  عایق گرمایی  با  باید  دارد،  قرار  بیرون  در معرض هوای سرد  لولۀ هواکش که 

حفاظت شود.
                                                                                                                                            ویرایش 1391

به نظر می رسد افزایش قطر لوله هواکش به 100 میلیمتر، برای کاهش خطر یخ زدگی دهانه خروجی هواکش و بسته شدن آن 
است. این موضوع خطر نرسیدن هوا به داخل شبکه و برهم خوردگی تعادل سیستم فاضالب، که نتیجه آن تخلیه آب سیفون ها 
گازهای  مسیر جهت خروج  بسته شدن  مانع  همچنین  می دهد.  کاهش  را  است،  ساختمان  محیط  داخل  به  آلودگی  و  بو  ورود  و 

فاضالب نمی شود. خوب است بدانیم راه حل دیگر این مشکل استفاده از سیستم فاضالبی 
سوپردرین v، است که مجهز به سوپرونت می باشد. در این راه کار، نیاز به بردن کل لوله ها 
شده  گفته  مشکالت  و  لوله  یخ زدگی  خطر  احتمال  بنابراین  و  نیست  پشت بام  به  فاضالب 

از بین می روند. هم خودبه خود 
استفاده از سوپرونت در شبکه فاضالب عالوه بر آن چه گفته شد،  مزایای دیگری  نیز دارد؛ 
مثل آزادی عمل بیش تری که در استفاده از فضای بام یا ایجاد روف گاردن و  فضای سبز 
داکت  فضای  شدن  کوچک تر  با  همچنین  می دهد.  ساختمان  ساکنان  یا  مالک  اختیار  در 
بیش تر  استفاده  برای  اقتصادی  صرفه  ونت،  کشی های  لوله  از  زیادی  تعداد  به خاطر حذف 

از فضا بوجود خواهد آمد. 
ادامه خواهیم داد در شماره های بعدی به شرح تغییرات 

این محصول برای همه لوله های UPVC,ABS,MDPE,HDPE,PP قابل استفاده  و دارای تاییدیهNHBC است.

3                    2                       1

 6                     5                      4

حلقه ضد آتش سوپردرین  عملکرد حلقه ضد آتش و بسته شدن لوله فاضالب هنگام آتش سوزی
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اجرای لوله کشی سیستم آبرسانی باید به صورتی انجام شود که از نظر فنی و ظاهری مطلوب 
بوده و امکان آسیب دیدگی لوله در  هنگام اجرا و پس از آن را به کم ترین میزان  برساند. 
باتوجه به اینکه دیوارهای این پروژه هبلکس و توپر بوده است، مجری برای محکم کردن لوله 
به دیوار، ابتدا در محل های مشخصی روی لوله غالف PVC و روی دیوار پیچ رولپالک نصب 
و لوله را با سیم نازک به پیچ و رولپالک محکم کرده است. غالف باعث محافظت لوله از اثر 
نامطلوب سیم می شود. در این اجرا خم های متعددی نصب شده است. برای خم کردن لوله از 
دست، فنر و ابزار خم کن می توان استفاده کرد. حداقل شعاع خم با دست 5 برابر قطر خارجی 
لوله و در صورت استفاده از فنر، 4 برابر قطر خارجی لوله است. در این اجرا همچنین از 

لوله های آب گرم مصرفی،  برگشت آب گرم نیز گرفته شده است.

استفاده از سیم آرماتوربندی برای مهار لوله به دلیل آسیبی که به لوله می رساند ممنوع است.
و باید از بست کمربندی سوپرفیکس استفاده شود. همچنین اندازه گیری نادرست طول لوله و 
اجرای شلنگی باعث استفاده چند برابری لوله در پروژه شده است. صرفه جویی در مصالح یکی از 
اصول مقررات ملی ساختمان است. از دیگر مشکالت این اجرا عدم استفاده از صفحه نصب است 
که باعث حرکت زانو سه راهی و در نتیجه تنش بر روی لوله خواهد شد. درپوش تست سوپرپایپ 
نیز هنوز نصب نشده و ممکن است نخاله های ساختمانی وارد سیستم لوله کشی شود و در آینده 

ایجاد اشکال نماید.

مهار سیفون و اطمینان از ترازبودن آن از نکات مهم اجرای سیستم فاضالب است. به طور کلی 
برای مهار سیفون فاضالب سه عدد بست مورد نیاز است که باید بر روی شتر گلو، علمک سیفون 
و خروجی آن نصب شود. نصب زاویه دار سیفون عالوه برآن که ممکن است نصب لوازم بهداشتی 
را با اشکال مواجه کند، باعث برهم خوردن تراز آب هوابند سیفون شده و بوی نامطبوع به داخل 
ساختمان نفوذ خواهد کرد. مطابق تصویر سه عدد بست مذکور به درستی در این اجرا نصب شده 
است. همچنین با  استفاده از سیستم بست و ساپورت سوپرفیکس، امکان رگالژ و نصب بست 

نیز به راحتی وجود دارد.
گفتنی است محل نصب سوپرونت 50 نیز در این تصویر دیده می شود.  شیرهای مدرن سوپرونت 
50 یکی از اجزای سیستم فاضالبی سوپردرین است که  باعث از بین رفتن کامل و درلحظه ی  

فشار منفی  سیستم فاضالبی می شود.

در این تصویر  فقط از یک عدد بست برای مهار سیفون نصب  استفاده شده است. همچنین 
فاصله ی بین بست ها در مسیر افقی بیشتر از حد استانداردی است که در دستورالعمل نصب 
سوپردرین آمده است.  شما می بینید که در این اجرا سیفون در موقعیت خود تثبیت نشده است؛ 
بنابراین پس از مدتی از جای خود حرکت خواهد کرد و از حالت تراز خارج می شود که  نتیجه 
آن ورود بوی نامطبوع فاضالب و حشرات و انتقال بیماری از طریق فاضالب خواهد بود. از دیگر 

اشکاالت این اجرا،  عدم اجرای ساپورت کشی به صورت استاندارد است.

در این تصویر یک نمونه درست اجرای سیستم گرمایش کفی را می بینید. بر اساس راهنمای 
نصب سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ، کنار دیوارها باید عایق کناری نصب شود و نایلون 
حباب دار متاالیز روی عایق کناری اجرا شود. استفاده از بست ریلی، عدم وجود اعوجاج در 
لوله ها و همچنین فاصله و خم درست مدارها از دیگر مشخصات یک اجرای درست است. 
یادآور می شود که این عکس مربوط به قبل از عرضه بست عایق گرمایش کفی بوده و با چسب 
اجرا شده است. استفاده از بست عایق گرمایش کفی باعث ایمنی، راحتی نصب و افزایش سرعت 

اجرا می شود.

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید این اجرا دارای اشکال های زیادی است. عدم نصب 
عایق کناری که اولین مرحله از اجرای سیستم گرمایش کفی است و همچنین باال نیاوردن 
متاالیز روی آن یکی از این اشکال هاست. در ضمن عدم استفاده از بست ریلی، تعدادی 
اجراست. وجود  اشکال های  دیگر  از  لوله ها  بین  مناسب  فاصله  رعایت  نادرست، عدم  خم 
مصالح ساختمانی و داربست در محوطه اجرا نیز احتمال  آسیب رساندن به لوله ها توسط 

سایرعوامل اجرایی را باال می برد.

فاضالبی

آبرسانی

گرمایش کفی

اجرای نادرست

اجرای نادرست

اجرای درست 

اجرای درست

آقای شهرام حدادی
مجری  مجاز  اراک

آقای وحید حیدری
تهران

اجرای درست

اجرای نادرست

اجرایدرستونادرست

آقای فرهاد خالدی
کرج
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یک تجربه
نشت یابی ، مهارتی برخاسته از دانش و تجربه

با توجه به آن که نشتی، یکی از مسایل اورژانسی تاسیسات به شمار 
می آید، مجری با ابزار نشت یاب سوپرپایپ فوری به پروژه مراجعه و به 
بررسی موضوع پرداخت. اولین موضوعی که بعد از بررسی مشخص 
شد این بود که در این ساختمان از هیچکدام از محصوالت شرکت 
سوپرپایپ )مثل لوله سوپرپایپ یا لوله سوپردرین( استفاده نشده  و 
مسولیتی متوجه مجری سوپرپایپ نبود؛ اما او به حکم مسئولیت 

حرفه ای خود  به بررسی مشکل برای پیدا کردن راه حل پرداخت.

گفت وگو با ساکنان
بررسی اولیه و گفت و گو با ساکنان نشان داد که چکه آب از زیر 
سرویس بهداشتی و سقف طبقه پایین چند روزی وجود داشته و  

در زمان شستشوی کف سرویس بهداشتی شدیدتر می شده است.

بررسی سرویس ها
مجری پس از کسب اطالعات الزم به بررسی سرویس بهداشتی و 
راه های بروز نشتی پرداخت. پرسش اساسی این است که از کدام 
قسمت یک سرویس بهداشتی امکان نشت آب به پایین وجود دارد؟ 
برای پاسخ به این پرسش باید اجزای یک سرویس بهداشتی را به 
و  تاسیساتی  اجزای  بهداشتی  سرویس  یک  در  بشناسیم؛  درستی 
از  نشتی  است  ممکن  که  دارد  وجود  ساختمانی  اجزای  همچنین 
آنجا رخ دهد. اجزای تاسیساتی عبارت است از لوله آب سرد و گرم 
بهداشتی، لوله حوله خشک کن در حمام،  لوله فاضالب و در مواردی 
لوله آب باران که ممکن است از گوشه سرویس بهداشتی به پایین 

رفته باشد.  
همچنین کیفیت نصب اجزایی مثل لوله خرطومی روشویی و سینک 
هم مهم است و باید مورد بررسی قرار گیرد. اجزای ساختمانی هم 

عبارت است از کف سرویس و کیفیت آب بندی زیر آن.
بنابراین برای اطمینان از ریشه اشکال باید همه این موارد بررسی 
باید بگوییم که اگر نشتی در وسط سالن پذیرایی  اینجا  شود. در 
به احتمال  باشد ممکن است راحت تر پیدا  شود چون  ایجاد شده 
زیاد یا از لوله آب سرد و گرم است که به طرف سرویس بهداشتی 
می رود یا از لوله رادیاتور است. اما سختی کار زمانی است که نشتی 

در سرویس به وجود می آید.

یادمان باشد
* این که گفته می شود نشت یابی واقعا یک هنر است حرف درستی 
است و فقط به کمک ابزار و پشتوانه تجربه طوالنی می توان نشتی را 
به صورت درست پیدا کرد. در ضمن وقتی می گوییم هنر نشت یابی

چندی پیش یکی از مشتریان با شرکت سوپرپایپ تماس گرفت و عنوان کرد از سرویس بهداشتی خانه اش به سقف 
طبقه پایین نشتی وجود دارد که باعث شکایت همسایه شده است.

او درخواست کرد که یکی از مجریان سوپرپایپ برای بررسی و حل مساله اعزام شود..

 منظورمان این است که همان نقطه ای که نشتی وجود دارد کنده 
شود و لوله اتصاالت اصالح شود وگرنه اگر چندین نقطه باز شود و با 
سعی و خطا به نقطه نشتی برسیم، اسم این فرآیند، هنر نشت یابی 

نخواهد بود.
*  معموال در یک ساختمان نوساز به نظر می رسد عایق بندی کف 
مشکلی نداشته باشد؛ اما اگر عمر ساختمان زیاد باشد، باید کیفیت 
آب بندی کف نیز مورد بررسی قرار گیرد. توجه کنید که در فصل 

گرم احتمال نشتی از لوله آب باران بسیار پایین است.

ابزار مورد نیاز چیست؟
واحد فنی سوپرپایپ مجهز به یک نشت یاب صوتی ساخت شرکت 
روتنبرگر آلمان )شریک تجاری سوپرپایپ( است که به وسیله آن 
می توان صدای آب که از لوله خارج می شود را شنید و نشتی را 
تشخیص داد. اگرچه در مناطقی که صدایی از نشتی وجود ندارد 
یا صدا بسیار پایین است ممکن است این ابزار نیز راهگشا نباشد. 

در این صورت روش های دیگر را باید بررسی کرد.

بررسی این پروژه به کجا رسید؟
در این پروژه سه اشکال وجود داشت،  اشکال اول نشتی از لوله آب 
گرم  و اشکال دوم نفوذ آب از طریق کف سرویس به پایین بود.  
اشکال سوم نیز عدم ورود کامل لوله خرطومی روشویی به داخل 

لوله فاضالب تشخیص داده شد.
لوله فاضالب در سقف طبقه پایین قابل دیدن بود و نشتی نداشت. 
می کرد،  پیدا  جریان  گرم  آب  لوله های  درون  آب  که  زمانی  اما 
با  نیز  پایین خیس می شد. جای دقیق آن  سقف سرویس طبقه 
دستگاه نشت یاب مشخص شد. در بررسی بعدی کف سرویس را 
آب انداختند و دوباره سقف سرویس پایین شروع به خیس شدن 
وجود  هم  سرویس  کف  طریق  از  آب  نفوذ  شد  مشخص  و  کرد 
دارد. خرطومی هم خیلی کم وارد لوله فاضالب شده بود و هنگام 
از  و  می شد  زده  پس  فاضالب  لوله   از  آب  روشویی،   از  استفاده 

طریق دیوار به پایین می رفت.

ساکنان  اجرا  شود،  دوباره  لوله کشی  بود  الزم  آن که  به  توجه  با 
اعالم کردند برای در امان بودن ساختمان از  مشکل نشتی تصمیم 

گرفته اند از محصوالت سوپرپایپ استفاده کنند.



در سال 2003 بیماری سارس در کشورهای چین، سنگاپور، هنگ کنگ، تایوان، 
ویتنام، فیلیپین، آمریکا و کانادا جان حدود 800 نفر را گرفت. ویروس کرونا باعث 

این بیماری بود.

بررسی ها نشان داد که ابتالی یک زن  ساکن در یک ساختمان 35 طبقه ای 
در هنگ کنگ به سارس در پی مبتال شدن مردی از ساکنان 10 طبقه باالتر 
همان ساختمان، اتفاق افتاده است و با توجه به وجود ویروس همراه مدفوع، 

لوله های فاضالب یکی از راه های انتقال بیماری بوده است.

کرونا ویروس 19 که بالی جان جهان شده است، یکی از اعضای خانواده ویروس 
دارد.  وجود  فاضالبی  شبکه  طریق  از  آن  سرایت  احتمال  بنابراین  کروناست. 

چگونه؟

اشکال در هوارسانی درست و به موقع باعث ایجاد فشار منفی و 
از بین رفتن تله آب بند می شود

راه حل
استفاده از سوپرونت برای هوارسانی درست و به موقع، از بین بردن فشار 

منفی، حفظ تله آب بند و در نتیجه افزایش کارایی سیستم فاضالب

اگرچه
مهم ترین راه پیشگیری از انتقال کووید 19، استفاده از ماسک، قرار نگرفتن در جاهای شلوغ و شستن مکرر دست هاست..

ایمنیوبهداشت

اما 
شبکه فاضالب باید ایمن باشد؛ چه در این روزها، چه در آینده
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کافهمجری

و  برترین های نصب سوپرفیکس  پایان مسابقه  با 
انتخاب برندگان آن با رای مردم و هیات داوران، 
پرستان  با محمدجواد  این شماره  کافه مجری  در 
برنده جایزه اول این مسابقه از گیالن به گفت وگو 

. نشستیم
گوراب  پس شهر  روستای  در   1366 در سال   او   
کنار  در  کودکی  دوران  از  و  آمده  به دنیا  فومن 
پدر کار کرده است؛ تجربه کاری زیاد و جوانی و 

از او یک مجری موفق ساخته است. نواندیشی 

آقای پرستان چگونه وارد حوزه تاسیسات شدید؟
مرحوم پدر من لوله کش بود و با لوله های فلزی کار می کرد. 
روزهای  در  پدرم  همراه  به  بودم  دانش آموز  که  زمانی  من 
تعطیل به سر کار می رفتم و اینطوری شد که با لوله کشی 

آشنا شدم.

بنابراین از کودکی به لوله کشی عالقمند شدید؟
راستش را بخواهید نه! در آن زمان عالقه ای نداشتم چون 
روزهای تعطیل را باید کار می کردم. آن زمان عاشق فوتبال 
بودم و آن قدر بازی می کردم که دو بار آسیب جدی دیدم. 
این را هم بگویم که مدتی به صورت حرفه ای در تیم امید 

تهران بازی می کردم.

اجرای  کار  وارد  حرفه  ای  صورت  به  زمانی  چه  از 
سوپرپایپ شدید؟

از سال 1393 به صورت جدی وارد اجرای سوپرپایپ شدم. 
در آن زمان زیر نظر یکی از استادکاران فعالیت می کردم اما 
سطح کیفی کار خودم را نمی دانستم، بنابراین در اینترنت 
که  می گشتم  اجرا  کیفیت  ارزیابی  برای  معیاری  دنبال 
به زودی  تاسیسات  نمایشگاه  اتفاقی متوجه شدم  به صورت 
برگزار می شود. خالصه موفق شدم به اتفاق یکی از دوستانم  

از نمایشگاه بین المللی سال 94 تهران بازدید کنم. 

گفتوگوبا

کاری شما  زندگی  در  نقطه عطفی  نمایشگاه  آن  انگار 
بوده؟

همان  از  من  حرفه ای  زندگی  مسیر  چون  است!  همین طور 
رسیدم  سوپرپایپ  غرفه  به   وقتی  گرفت.  شکل  نمایشگاه 
از  یکی  کرد.  جلب  خود  به  مرا  توجه  سوپرفیکس  قسمت 
لوله های  که  بود  این  داشتیم  گیالن  در  ما  که  مشکالتی 
فاضالب را با سیم به سقف مهار می کردیم که از نظر فنی و 
را  وقتی محصوالت سوپرفیکس  نبود.  شکل ظاهری درست 
دیدم با خودم گفتم این یک تحول در زمینه بست و ساپورت 

است و خوب است که در گیالن از آن استفاده کنم.
مهمانان  برای  داشتند  پیرو  مهندس  شما  همکار  روز  آن 
می دادند؛  توضیح  را  سوپرفیکس  با  کار  سوپرپایپ،  غرفه 
خم کن  با  و  بروم  جلو  که  کردند  دعوت  مرا  اتفاقی  به طور 
سوپرفیکس کار کنم. خالصه از آن زمان به بعد سوپرفیکس 

را در همه اجراهایم استفاده کردم.

پس در حال حاضر یکی از طرفداران جدی سوپرفیکس 
هستید؟

باعث شدند  نفر  بگویم سه  نرفته  یادم  تا  اما  است.   درست 
با سوپرفیکس آشنا شوم و مسیر زندگی کاری ام تغییرکند. 
محصول  با  مرا  سوپرپایپ  غرفه  در  که  پیرو  مهندس 
رشت  در  سوپرپایپ  نمایندگی  کردند،  آشنا  سوپرفیکس 
مخصوصا آقای غالمی که مرا راهنمایی کردند و آقای عادل 

مطلق مجری  مجاز گیالن که بسیار از ایشان آموختم.
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از ابزار و اکیپ تان  برایمان بگویید
با  افراد اکیپ  یا فامیل هستیم یا بچه  ابزار الزم را دارم و 
 محل. همیشه به همکاران گفته ام ما نباید به مرحله تکرار 
برسیم و همیشه باید حرف تازه ای برای گفتن داشته باشیم. 
حرکت  باید  که  است  شطرنج باز  یک  مثل  کار  به  من  نگاه 
مستمر داشته باشد و تکنیک های خود را تغییر دهد. همین 

باعث شده که کارم از دیگران متمایز شود.

چگونه؟ 
ابزارهای خاص دارم. برای مثال از تراز لیزری استفاده زیادی 
می کنم. من فکر می کنم چند چیز باعث تمایز می شود. که 
اولین آن دانش فنی است. بعد از آن تجربه عملی است که 
تقارن و نظافت  فاکتورهای شاقول،  تراز،  گونیا،  باید  در آن 
محل کار رعایت شود. بعد از آن صبر و حوصله است و در 

نهایت توجه به جزییات می تواند اجرا را متمایز کند.

توجه به جزییات در لوله کشی را در چه می بینید؟
است  آن کج  از  یکی  و  کردیم  اجرا  بست  تا  اگر 10  یعنی 
نگوییم ولش کن مهم نیست،  چون خیلی مهم است و همان 

یکی کار را خراب جلوه می دهد.

اهمیت برگزاری مسابقه برترین های نصب سوپرفیکس 
و شرکت در آن را در چه می دانید؟

باعث  که  بود  خوبی  بسیار  مسابقات  از  یکی  من  نظر  به 
که  همانطور  شد.  تکنولوژی  این  با  مجریان  بیشتر  آشنایی 
حال  در  و  دارم  اینستاگرام  در  فعالی  حضور  من  می دانید 
برایم می آید.  پیام های زیادی  فالوور دارم و  حاضر 18000 
مجریانی را می شناسم که تا پیش از این مسابقه از سیستم 
جوشکاری استفاده می کردند اما  اکنون با سوپرفیکس کار 
می کنند. این مسابقه خیلی خوب بود و  فکر می کنم خیلی 

خوب است اگر تداوم پیدا کند و بهبود یابد.
رای دهندگان محترم  لطف  به  را شکر که  در هر حال خدا 
سایر  معتقدم  هرچند  کنم.  کسب  را  اول  مقام  شدم  موفق 
کرده  ارسال  خوبی  بسیار  عکس های  هم  شرکت کنندگان 

بودند اما من به خاطر تعداد زیاد فالوور توانستم اول شوم.

جایزه چه گرفتید؟
یک سکه تمام بهار آزادی و خم کن سوپرفیکس.

نقطه قوت سوپرپایپ را در چه می دانید؟
در  زیادی  است. من دوستان  به روز  سوپرپایپ یک شرکت 
عرضه  اروپا  در  که  محصولی  می دانم  و  دارم  کشور  خارج 
می شود ممکن است سالها بعد به ایران بیاید. اما سوپرپایپ 
توانسته تکنولوژی اروپا را به صورت فوری به ایران منتقل 
کند و از این جهت خیلی خوشحال هستم و تشکر می کنم.

موفقیت  آرزوی  با  و  می کنیم  تشکر  شما  از  هم  ما 
برترین های  مسابقه  اول  مقام  کسب  بازهم  بیش تر، 

نصب سوپرفیکس را به شما تبریک می گوییم. 
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عادل مطلق - رشت

می دانید که گیالن قبل از عید یکی از کانون های شیوع کرونا 
بود.  همه پروژه ها متوقف شد. خود من 4 پروژه گرمایش کفی 
داشتم که به مدت 45 روز خوابید و بعد از عید کم کم دوباره 

کار شروع شد.
در حال حاضر یکی از مشکالت جدی ما کمبود نیروی کار 
است، کرونا باعث شده با این که تابستان است و فراغت بچه ها 
هم بیش تر است اما هیچکس به سرکار نیاید برای همین به 

فنی حرفه  ای گفته  ایم برای مان نیرو بفرستد.
به احتمال زیاد  افراد اکیپ من کرونا گرفت.  از  هادی یکی 
چون از شهرستان به رشت می آمد، مبتال شده بود. او نزدیک 
به 18 روز در خانه ماند. خوشبختانه حاال بهتر شده و به کار 

برگشته است.
اما  می کردند  استفاده  و  می خریدم  ماسک  اکیپ  برای  من 
چون فعالیت بدنی در پروژه زیاد است،  ماسک عرق می کرد و 
خودش منبع آلودگی می شد برای همین ماسک را برداشتیم 
به  رفتن  برای  حتی  می کنیم.  رعایت  را  فاصله گذاری  اما 
بندرانزلی به جای این که با یک ماشین همه بچه ها را ببرم با 
سه ماشین می برم. همچنین بطری آب و وسیله های دیگر را 

جدا کردیم و ضدعفونی می کنیم.
به نظر می رسد این روزها رعایت مسایل بهداشتی خیلی کم تر 

شده انگار فقط خانم ها رعایت می کنند و ماسک می زنند.

داود فالح- اردبیل

من از 15 اسفند تا پایان اردیبهشت در قرنطینه بودم و هیچ 
از خانه بیرون نیامدم اما بعد از آن کار خیلی زیاد شده.  با 
این که همه محصوالت تاسیساتی گران شده اما باز هم مردم 
خرید کردند و من فرصت سرخاراندن هم ندارم. به طور کلی 

برنامه ها به هم ریخته است. 
اصول بهداشتی را تا جایی که بشود رعایت می کنیم. از الکل 
و ژل ضدعفونی استفاده زیادی می کنم اما ماسک و دستکش 
این طوری  و  می کنیم  عرق  چون  ندارد  کاربردی  ما  برای 

آلودگی بیش تری ایجاد می شود. 

حتی پوست دست من به خاطر استفاده از دستکش آسیب 
دیده و تحت درمان هستم.

حجت دهدشتی- کرمان

شیوع کرونا در کرمان دیرتر از استان های دیگر کشور شروع 
باعث  این موضوع  است.  قرمز رسیده  به مرحله  شد و حاال 
این زمان 10 پروژه داشتیم االن 3  شده ما که پارسال در 
صورت  به  شدیم  مجبور  هم  اکیپ  نفر   8 از  داریم.  پروژه 

چرخشی استفاده کنیم تا هیچ کدام را تعدیل نیرو نکنیم.
این جا به خاطر گرمی هوا امکان استفاده از ماسک نداریم؛ 
می شود.  خیس  به طورکامل  ماسک  دقیقه   5 از  بعد  چون 
فقط می توانیم کارگاه را ضدعفونی کنیم که آن هم خیلی 

گران است.
برای ضدعفونی، الکل70 % خریدم اما وقتی خودم با دستگاه 
و  دارد  الکل   %  2 فقط  دیدم  کردم  تست  را  آن  الکل سنج 

98 %  آب است! 
برای همین رفتم الکل 98 % از یک جای معتبر خریدم به 
قیمت هر لیتر 350،000 تومان. حاال شما ببینید یک لیتر 

الکل کفاف چند روز را می دهد؟

حبیب دریاییان- مشهد

سال گذشته تا 15 اسفند به کیش رفته بودم تا تاسیسات یک 
هتل را انجام دهم که مقارن شد با قرنطینه کیش و مجبور 
شدم به مشهد برگردم. از آن تاریخ تا به امروز حتی  یک کار 
هم نداشتم در صورتی که در سال های گذشته دست کم 4 
کار داشتم. اگر کاری باشد بدون تردید پروتکل های بهداشتی 

را رعایت می کنم. 
تا یادم نرفته بگویم یک کار به من پیشنهاد شد اما انتظار 
وقتی  کنم،  اجرا  برای شان  پیش  سال   6 قیمت  با  داشتند 
برآورد هزینه مزد اکیپ و .. را کردم دیدم اگر قبول کنم باید 
بپردازم!  از جیب  تومان هم  انتهای کار حدود 700هزار  در 

برای همین قبول نکردم.

بروز کرونا نه تنها در کشور ما که در همه جهان مشکالت زیادی را به بار آورده است که از مهم ترین آن ها، تعطیلی کامل و 
رکود کاری در یکی دو ماه اول و پس از آن بازگشایی تدریجی مراکز کسب و کار و لزوم فاصله گذاری اجتماعی و رعایت 
اصول بهداشتی برای جلوگیری از انتشار بیماری و اوج گرفتن دوباره آن است. با توجه به آن که این بیماری تاثیر زیادی 

بر کار مجریان ما گذاشته است درباره تجربه این روزهای سخت، با تنی چند از آنان از شهرهای مختلف گفت وگو کردیم.

کار و کرونا
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تعمیر  بروم  باید  و  سوخته  خانه  آب  فشار  پمپ  هم  امروز 
کنم؛ چون همسایه ما برای برق پمپ خودش از سه راهی 
برق پمپ من استفاده کرده و فکر می کنم دو تا پمپ با هم 

استارت کرده و سوخته است. 

ابراهیم نوری- اراک

پیش از عید که وضعیت کرونا در اراک قرمز شد، وضعیت 
کار خیلی کساد شد و این وضعیت تا اردیبهشت حاکم بود. 
در حال حاضر وضعیت کار دارد بهتر می شود اما باز هم در 

مقایسه با سال های گذشته، تعریفی ندارد.
رعایت  می توانیم  که  جایی  تا  بهداشتی  مراقبت  نظر  از 
می کنیم مثال از مواد ضدعفونی استفاده می کنیم. ما کمبود 
نیروی کار هم داریم که امیدوارم این شرایط به خوبی بگذرد.

موسی کمالی- تبریز

پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت  کار  اما  می کنیم  کار  ما 
تعطیلی  آن،  دلیل های  از  یکی  که  شده  کم تر  خیلی 

است. کارگاه ها 
ما از پیش از عید تا بعد از عید حدود 3 ماه کار نکردیم 
گرفتند؛  کرونا  من  اکیپ  افراد  از  نفر  چند  ضمن  در 
این  درگیر  خانواده شان  دیگر  تعداد  و  خودشان  تعدادی 
بیماری شدند. از نظر رعایت مسایل بهداشتی فقط می توانیم 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم مثال توصیه می کنیم 
کنار  برق  و  مکانیک  بچه های  و  بگیرند  فاصله  هم  از  افراد 
هم نباشند. استفاده از ماسک و دستکش امکان پذیر نیست. 

چون عرق می کنیم و این خودش عامل بیماری می شود.

افشار دالنپور- ارومیه

در  و  تعطیل  طورکامل  به  اردیبهشت   15 تا  اسفند   12 از 
در  و  برگشته  عادی  روال  به  کار  حاال  اما  بودیم؛  قرنطینه 
البته  است.  شده  هم  بیش تر  حتی  قبل  سال  با  مقایسه 
افزایش کار بیش تر به خاطر افزایش ساخت و ساز در ارومیه 

است و ربطی به کرونا ندارد.
متاسفانه  اما  نگرفته  کرونا  کسی  خوشبختانه  من  اکیپ  از 
مردم رعایت نمی کنند. رستوران ها و کافی شاپ هم باز شده 

و باعث شده وضعیت ارومیه قرمز شود. 

اسماعیل دلبری- تهران

کرونا باعث شد کار تاسیسات خیلی کم شود و کار مدت 
بتوانیم  تا جایی که  ما سعی می کنیم  بود.  تعطیل  زیادی 
کارهای خدماتی  در  مثال  برای  کنیم؛  رعایت  را  بهداشت 
که به خانه مردم می رویم،  ماسک می زنیم و ژل ضدعفونی 
فاصله گذاری  هم  لوله کشی  کارهای  در  می کنیم.  استفاده 
کارهای  همین  به خاطر  و  می کنیم  رعایت  را  اجتماعی 
کرونا  نظر  از  مشکلی  اکیپ مان  از  هیچ کدام  پیشگیرانه 

برای شان به وجود نیامده است.

رئوف خانزادی- بانه

کرونا در کار من بی تاثیر نبوده اما خیلی هم تاثیر نداشته 
از  بیش تر  من  پروژه های  مقدار  بدانید  است  جالب  است. 
در  گرانی ها  برخالف  مردم  از  قبل شده چون خیلی  سال 
حال نوسازی خانه های شان هستند. خوشبختانه از اطرافیان 
ما سعی می کنیم در جمع  است.  نگرفته  من کسی کرونا 
لوله کشی  کنار   در  کنیم.  استفاده  الکل  و  بزنیم  ماسک  
من کار موتورخانه هم می کنم و به همین خاطر با مردم 
ارتباط زیادی ندارم. همین باعث شده از نظر سرایت کرونا 

تا حدودی خیالم راحت باشد.

سعید رضوانی نیا- زنجان

کرونا بیش ترین تاثیر را در فروردین روی کار ما داشت و 
حاال اوضاع به روال عادی برگشته است. خوشبختانه از تیم 
موارد  نشده  چون خیلی  بیماری دچار  این  به  من کسی 

بهداشتی را رعایت می کنیم.
برای مثال در پروژه بیمارستان ولی عصر زنجان که در حال 
مثل  از سبد محصوالت شرکت سوپرپایپ  و  است  توسعه 
لوله  سوپرپایپ،  سوپردرین و سیستم سوپرفیکس استفاده 
این که  به  توجه  با  کردیم.  پیشگیرانه  اقدام  یک  ما  شده، 
بستری  کرونایی  بیماران  بیمارستان،  این  از  قسمتی  در 
خودمان  اکیپ  برای  بهداشتی  سرویس  یک  ما  هستند، 
به  دست  شستن  برای  لوله کشی  اکیپ  تا  کردیم  درست 
محوطه بیمارستان نروند و سالمتی شان حفظ شود. از مواد 

ضدعفونی هم استفاده می کنیم.



13
98

/ 5
ه 1

مار
ش

32

ت
سا

سي
 تا

ان
ري

مج
ي 

برا
پ 

پاي
پر

سو
يه 

شر
ن

دربـاره وکـالت بالعـزل

زیادی  پرونده های  بزنید  دادسراها  و  دادگاه ها  به  سری  اگر   
خواهید دید که به وسیله یک وکالت نامه محضری، کالهبرداری 
صورت گرفته یا بین طرفین وکالت، اختالفی ایجاد شده و به 

مراجع قضایی مراجعه شده است.
بیش تر این اتفاق ها برای این است که ما از قانون اطالع چندانی 
نداریم و خیلی راحت به دیگران وکالت می دهیم. وکالت  دادن 
برای کسانی که مشغله زیادی دارند و فرصت نمی کنند که همه 
کارها را خودشان انجام دهند،  خوب است و می تواند بسیاری 
از مشکالت را حل کند اما به شرط آن که با این عقد قانونی 
آشنایی داشته باشیم و بدانیم که چه نوع وکالت نامه ای را امضا 
می کنیم و این امضای ما چه حقوقی را برای طرفین این قرارداد 

ایجاد می کند. 

وکالت بالعزل چیست؟
و  ساده  نوع؛  دو  به  می توان  را  وکالت  تقسیم بندی،  یک  در 
است،  مشخص  که  ساده  وکالت  تکلیف  کرد.  تقسیم  بالعزل 
موکل می تواند هر وقت که می خواهد وکیل را عزل کند. اما آن 
عقدی که این روزها زیاد در دفترخانه ها برای خرید و فروش 

ملک و ماشین نوشته می شود، وکالت بالعزل است. 
وقت  هر  می تواند  موکل  که  آمده  مدنی  قانون  ماده 679  در 
بخواهد وکیل را عزل کند مگر آن که وکالت وکیل یا عدم عزل 
وکیل در ضمن عقد شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر 
حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد. این نوع وکالت، ممکن 
است دردسرهایی داشته باشد که در ادامه به آن اشاره می کنیم.

چطور باطل می شود؟
دو   در  وکالت  قرارداد  باشد  ساده  شکل  به  شما  وکالت  اگر 
صورت عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل قابل فسخ 
است. یعنی چون قرار داد وکالت، قرار دادی است جایز، طبق 
بخواهد  وقت  هر  می تواند  موکل  مدنی،  قانون   679 ماده 
نیز  وکیل  دیگر،  طرفی  از  کند.  برکنار  و  عزل  را  وکیلش 
حق دارد هر زمان  که خواست از سمت وکالت استعفا دهد. 
درضمن عوامل دیگری هم باعث فسخ عقد وکالت از هر نوعی 
که باشد، می شوند. این عوامل عبارتند از: فوت وکیل یا موکل، 
از بین رفتن  جنون وکیل یا موکل، سفاهت وکیل یا موکل، 
توسط  وکالت  با  منافی  عملی  انجام  وکالت،  موضوع  یا  مورد 

موکل و پایان مدت وکالت.

دردسر وکالت بالعزل چیست؟
بیش تر مردم هنگام خرید و فروش ملک یا ماشین، وکالت نامه 
بالعزلی بین هم رد و بدل می کنند. یعنی فروشنده پول را 
کامل دریافت می کند و به خریدار وکالت  بالعزل می دهد که 
مراحل اداری انتقال را انجام داده و از طرف فروشنده به نام 

خودش سند بزند. 

توجه کنید که وکالت بالعزل با فوت یا جنون طرفین 
که  را  مالی  دیگر  خریدار  حالت  این  در  می شود.  فسخ 
وراث  باید  و  بزند  سند  خود  نام  به  نمی تواند  است  خریده 
متوفی برای انتقال و امضای سند رسمی اقدام کنند که این 
فرایند وقت گیر و دارای مشکالت مختلفی است. پس در این 
موارد، نسبت به انتقال رسمی مال مورد نظر در سریع ترین 

زمان ممکن اقدام کنید.

حواسمان به چه چیز باشد؟
وکالت بالعزل، عقد خوبی است، اما در برخی موارد ممکن 
یک  امضای  با  و  باشد  مشکالتی  و  پیامد ها  دارای  است 
و  دارایی  تمام  افراد،  ناخواسته  بالعزل  رسمی  وکالت نامه 
وکالت  دادن  در  باید  مردم  بدهند.  دست  از  را  خود  اموال 
باشند، چرا که  را داشته  افراد دقت الزم  یا  فرد  به  بالعزل 
بعضی از افراد از طریق همین وکالت اقدام به کالهبرداری 
داده  جزیی  امور  در  بالعزل  وکالت  باشد  یادتان  می کنند. 
شود، نه کلی. همچنین در وکالت بالعزل مورد وکالت توسط 
همان  ضمن  در  شود.  مالحظه  و  مطالعه  دقت  با  طرفین 
موردی که طرفین مدنظر دارند به طور دقیق در وکالت نامه 

نوشته شده باشد.

نقش دفتر اسناد رسمی
مراجعه  باید  قانونی  وکالت نامه  نوشتن  برای  تنها جایی که 
به راحتی در هر خیابانی  است که  اسناد رسمی  دفتر  کرد، 

پیدا می شود.
 البته هنگام نوشتن عقدنامه ازدواج هم وکالت هایی از طرف 
عروس و داماد به یکدیگر داده می شود که این نوع وکالت  ها 
در دفتر ازدواج و طالق ثبت می شود؛ مثل وکالت بالعزلی 

که توسط داماد به عروس برای طالق داده می شود.

مشـاورهحقوقی

برای طرح پرسش های حقوقی خود
 به کانال mojriplus@ پیام بدهید

superpipe.com@82118 یا به                                       ایمیل بزنید.

دانستنیها
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حل جدول مجری شماره 50 جدول مجری شماره 51

جدول

برای مشاهده و دریافت شماره های پیشین مجری، 
کدپاسخ سریع روبرو را اسکن کنید.

• مرکز فوق مدرن لجستیک یوپونور
• روز جهانی لوله کشی
ISH 2015 نمایشگاه •

• تاریخچه پمپ

• سوپرپایپ » شرکت برتر« در صنعت تاسیسات
• یوپونور اسپانسر کمپین جهانی ساختمان سبز

• آشنایی با پمپ های ساختمانی
• آقای آب هند برنده جایزه آب استکهلم

• سوپرپایپ َکد، اولین نرم افزار تاسیساتی 
• سمینار تخصصی پمپ در تاسیسات ساختمانی

• سوپرپایپ در نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات
• برندگان جایزه معمار 94

• ویلو قوی ترین برند صنعتی آلمان
• سمینار تخصصی سوپرپایپ در اصفهان 

•  سمینار آموزشی استودور در دوبی
• فراخوان جایزه معمار 95

• روز بدون پالستیک

• تالش ما برای باالتر رفتن است
   گفت و گو با مهندس یوسفی مدیر عامل سوپرپایپ

• قرعه کشی بنز  E200 جایزه بزرگ سوپرپایپ
• خدمات مهندسی حتی پس از فروش
   گفت و گو با برنده جایزه  بزرگ سوپرپایپ

• بیست خاطره ۲۰ مجری

• زندگی پایدار
• محصوالت جدید سوپرپایپ

• جایزه معمار
Yonos MAXO سیرکوالتورهای هوشمند •

• سوپرفیکس و مجریان

افقی

1-بیستم خرداد سالروز افتتاح این کارخانه است که با راه اندازی 
آن فصل نوینی از صنعت تاسیسات ایران گشوده شد- دستگاه 

مورد عالقه مجریان
2-سیاهرگ-شهری در آذربایجان غربی

3-افاده-آزمون
4-مرکز گیالن-جزیره ای در خلیج فارس- رودخانه باریک

5-مایع حیات-پایتخت ایتالیا-قایق باریک
6-عشایر در تابستان به آنجا مهاجرت می کنند-پایتخت سویس
7-بن کوشیدن-شهری در شرق مازندران-یکی از دو شخصیت   

عروسکی کارنابلد
8-سپر بی انتها-مطمئن-یکی از القاب پیامبر اکرم )ص( که در 

جوانی به ایشان داده شده بود
9-محل اسکان در شمال-مخفف من را-مردن از غصه

بوسیله آن  از سازه هایی که قبال در مناطقی مثل یزد  10-یکی 
می توانستند آب را به سطح زمین بیاورند- بیماری معروف این 

روزها
11-از حبوبات است-من و تو- از اجزای سوپرفیکس 

12-شهری در خراسان قدیم-از راه های پیشگیری کرونا-شهری 
در نزدیکی تهران

عمودی

1-سیستم نوین بست و  ساپورت که شرکت سوپرپایپ آن را به 
بازار معرفی کرد-ابزار نوشتن

2-الزمه سالمتی-از شرکای آلمانی سوپرپایپ
3-بن ساختمان-شهری در گیالن-قاطر

زبان  به  شش  عدد  اضافه-  قدیم-حرف  مردان  برای  4-لباسی 
ترکی

5-مغز-جمع مکسر قدیمی ها-غذای معروف ایرانی
6-ستاره به انگلیسی

7-به حرم های مکه و مدینه می گویند-بازسازی که معموال در 
آثار باستانی انجام می گیرد

8-نو-حمام خودرو
9-اول شخص-اطمینان دادن به کسی که مورد آزار قرار نگیرد

10-عضو راه  رفتن-بسیار عالی و کمیاب-مخفف اپلیکیشن
11-بی رو در بایستی- کسی که هنر دارد- زمین ترکی

از  را  12-شیری که در سیستم سوپردرینV است و ساختمان 
لوله کشی ونت سنتی بی  نیاز می کند- ابزاری برای بریدن لوله

سرگرمی






